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Теорія та історія державного управління

 Я. В. Качан, 2019

УДК 342:352
DOI https://doi.org/10.32836/2310-9653-2019-3-9-14

Я. В. Качан, кандидат наук
з державного управління,
доцент кафедри публічного управління 
та адміністрування
Інституту підготовки кадрів Державної служби 
зайнятості України

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ 
СЛУЖБОВЦІВ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

У статті визначені напрями вдосконалення системи відповідальності публічних службовців як 
чинник професійного розвитку. Визначено, що механізми забезпечення діяльності публічних службовців 
мають досить складну систему, до якої невід’ємними складниками входять конституційні гарантії за-
хисту публічної влади, державний і громадський контроль, а також різні види відповідальності органів 
і посадових осіб за різноманітними напрямами. Призначення та функціонування інституту відпові-
дальності сприяє більш ефективному здійсненню публічної управлінської діяльності. Відповідальність 
публічних службовців зумовлена тим, що вона є гарантією їхніх прав, адже покликана забезпечити 
діяльність в інтересах громадян і суспільства загалом. З’ясовано, що підвищення ефективності роботи 
публічної влади є нині для управлінської держави першорядним завданням, що і має стати аксіомою 
децентралізації. Управління публічних службовців вимагає своєї конкретної оцінки, що включає визна-
чення ефективності роботи, опосередкованим показником якої є відповідальність, її рівень та обов’яз-
ковість для всіх без винятку у відносинах: держава – місцеве самоврядування – громада – громадяни.

Запропоновано вдосконалення відповідальності публічних службовців, зокрема місцевого само-
врядування, здійснювати шляхом виокремлення в проєкті Типового статуту територіальної громади 
окремого розділу «Відповідальність органів місцевого самоврядування», у якому має бути визначено: 
поняття відповідальності органів місцевого самоврядування та принципи, на яких вона ґрунтується; 
форми інформування жителів територіальної громади про діяльність органів місцевого самоврядуван-
ня; форми контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування; статусні можливості уповнова-
женого із захисту прав територіальної громади; організаційні заходи, спрямовані на підвищення ролі 
територіальної громади у вирішенні питань відповідальності утворених нею органів. Це, своєю чергою, 
дасть можливість територіальним громадам, реалізуючи право на місцеве самоврядування, здійсню-
вати велике коло функцій технологічного характеру, що сприятиме ефективнішому вирішенню питань 
місцевого значення, які постають перед жителями певних територій регіонального рівня.

Ключові слова: відповідальність, місцеве самоврядування, професійний розвиток, публічна служба.

Ya. V. Kachan. Improvement of the liability system of public officials as a factor of professional 
development

The article defines directions of improving the system of responsibility of public servants as a factor 
of professional development. It is determined that the mechanisms for ensuring the activity of public servants 
have a sufficiently complex system, which as integral components include the constitutional guarantees of 
protection of public authorities, state and public control, as well as different types of responsibility of bodies 
and officials in various directions. The designation and operation of a liability institute contributes to a more 
effective public management activity. The responsibility of public servants is conditioned by the fact that it is 
a guarantee of their rights, since it is intended to provide activities for the benefit of citizens and society as 
a whole. It has been found that improving the efficiency of public authority is a priority for the administra-
tive state today, which should become an axiom of decentralization. The Office of Public Servants requires 
its specific assessment, which includes determining the effectiveness of the work, indirectly attributed to 
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responsibility, its level and obligation for all without exception in the relations: state – local government – 
community – citizens.

It is proposed to improve the responsibility of public servants, in particular local self-government, by 
implementing in the draft Model Statute of the territorial community a separate section “Responsibility of local 
self-government bodies”, which should define: the concept of responsibility of local self-government bodies 
and the principles on which it is based; forms of informing the residents of the territorial community about the 
activities of local self-government bodies; forms of control over the activity of local self-government bodies; 
status opportunities of the Commissioner for Protection of the Rights of the Territorial Community; organiza-
tional measures aimed at enhancing the role of the territorial community in addressing the responsibility of its 
bodies. This, in turn, will allow territorial communities, exercising the right to local self-government, to carry 
out a wide range of technological functions, which will contribute to a more effective resolution of issues of local 
importance that are faced by residents of certain territories at the regional level.

Key words: responsibility, local self-government, professional development, public service.

Постановка проблеми. Механізми забезпечення діяльності публічних службовців ма-
ють досить складну систему, до якої невід’ємними складниками входять конституційні гарантії 
захисту публічної влади, державний і громадський контроль, а також різні види відповідаль-
ності органів і посадових осіб за різноманітними напрямами. Призначення та функціонування 
інституту відповідальності сприяє більш ефективному здійсненню публічної управлінської 
діяльності. Відповідальність публічних службовців зумовлена тим, що вона є гарантією їхніх 
прав, адже покликана забезпечити діяльність в інтересах громадян і суспільства загалом. 

Підвищення ефективності роботи публічної влади є нині для управлінської держави 
першорядним завданням, що і має стати аксіомою децентралізації. Управління публічних 
службовців вимагає своєї конкретної оцінки, що включає визначення ефективності роботи, 
опосередкованим показником якої є відповідальність, її рівень та обов’язковість для всіх без 
винятку у відносинах: держава – місцеве самоврядування – громада – громадяни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням системи відповідальності публіч-
них службовців присвячували свої праці такі провідні науковці, як Н.Р. Нижник, В.В. Коржен-
ко та інші. Проте дослідження з вказаної тематики постійно перебуває в полі зору сучасних 
дослідників, що зумовило вибір теми цієї статті.

Мета статті – визначити напрями вдосконалення системи відповідальності публічних 
службовців як чинник професійного розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Децентралізація є основною умовою для держав-канди-
датів на вступ до ЄС, на ній базуються всі галузеві політики, які розробляються і втілюються у 
межах ЄС. Цей принцип закріплено у Європейській хартії місцевого самоврядування, Проєкті 
Європейської хартії регіональної демократії тощо. Євроінтеграційний курс України вимагає 
оптимізації територіальної організації влади, децентралізації владних повноважень, зміцнен-
ня місцевого самоврядування, наближення регіональних і місцевих органів влади до населен-
ня, посилення відповідальності влади за свою діяльність.

Серед суб’єктів децентралізації влади можна виділити народ, державні органи, органи 
влади місцевого і регіонального рівнів, територіальні громади міст, селищ, сіл та інші. Досвід 
зарубіжних країн свідчить, що модель їхніх взаємин загалом має базуватися на засадах децен-
тралізації, партнерства й узгоджених дій незалежно від форми державного устрою [1, с. 16]. 

Розглядаючи проблематику відповідальності публічних службовців перед територіаль-
ною громадою в цілому, юридичними та фізичними особами, слід охарактеризувати проблему 
формування активності суб’єктів самоврядування у її загальному вигляді, звернувши увагу на 
сучасні тенденції побудови відносин між владними структурами та громадянським суспіль-
ством загалом. Тільки суспільство, що усвідомлює не лише власні права, але й власну відпові-
дальність, здатне сформувати дієві органи влади [2, с. 23–24]. Водночас лише відкриті та про-



11ISSN 2310-9653   Публічне управління та митне адміністрування, № 3 (22), 2019

Теорія та історія державного управління

зорі органи публічної влади, що в повному обсязі реалізують покладені на них функції, можуть 
реально сприяти розвитку демократії і, як наслідок, становленню громадянського суспільства.

Зміст забезпечення відповідальності немислимий поза формою, в якій він виражається. 
Форми забезпечення відповідальності публічних службовців можуть бути відповідним чином 
згруповані, тобто об’єднані в однорідні групи за певними класифікаційними ознаками. 

За суб’єктом забезпечення відповідальності слід виокремити державні та громадські 
форми в рамках створення та функціонування механізму самовідповідальності. 

Розглянемо більш детально відповідальність органів місцевого самоврядування.
До державних належать форми, що реалізуються державними органами (місцевими дер-

жавними адміністраціями, органами внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки Украї-
ни, контрольно-ревізійними органами, податковими інспекціями тощо) в межах покладених 
на них повноважень: дострокове позбавлення (зміна) конституційного статусу (припинення 
повноважень), зупинення дії нормативно-правових актів, визнання недійсним юридично зна-
чущого результату (анулювання результатів чи дій), майнові санкції (відшкодування збитків), 
банкрутство органів місцевого самоврядування, агентське управління тощо.

Громадські форми (вибори, референдум про дострокове припинення повноважень, від-
кликання посадових осіб та депутатів) пов’язані з процесами волевиявлення окремих гро-
мадян, їх об’єднань, територіальних громад, інститутів громадянського суспільства, у тому 
числі політичних партій та громадських організацій. Прикладами форм забезпечення самовід-
повідальності органів місцевого самоврядування є саморозпуск ради, добровільна відставка, 
недовіра посадовій особі, дисциплінарні та регламентні стягнення.

За об’єктом забезпечення відповідальності доцільно виокремити форми, які спрямовані 
на становлення відповідальності у тих чи інших органах: представницьких, виконавчих, ор-
ганах самоорганізації населення, а також окремих посадових осіб місцевого самоврядування 
і депутатів місцевих рад.

Видається, що запропонована класифікація, в межах якої здійснюється групування 
форм забезпечення відповідальності стосовно суб’єктів, об’єктів, характеру, часу та простору, 
є найбільш оптимальною, оскільки, по-перше, дає змогу якнайповніше розкрити особливості 
тієї чи іншої форми, та по-друге, водночас не є «перевантаженою» надлишковими критеріями 
класифікації, що дає можливість її використовувати як базову, вихідну класифікацію безвід-
носно від рівня управління, моделі самоврядування, особливостей державного устрою тощо. 
Таким чином, наведена класифікація форм забезпечення відповідальності органів місцевого 
самоврядування носить загальний характер та не заперечує подальшу деталізацію форм забез-
печення відповідальності. 

Отже, основною парадигмою дієвості інституту місцевого самоврядування є відпові-
дальність, яка виступає важливим засобом гарантування прав і свобод територіальної громади 
та створених нею органів, їх захисту від можливих протиправних дій, у тому числі й з боку 
держави. При цьому здійснення самоврядування, по суті, передбачає прояв ініціативи, твор-
чості, самостійних дій з боку кожного учасника муніципального процесу. Успішне вирішення 
питань місцевого значення може здійснюватися лише в умовах свободи вибору суб’єктами 
самоврядування оптимальних варіантів рішень. Своєю чергою така свобода неможлива без 
відповідального ставлення всіх учасників управлінського процесу до самоврядування загалом 
та їх конкретної відповідальності за наслідки своїх дій зокрема. Таким чином, місцеве само-
врядування нерозривно пов’язане з відповідальністю як територіальної громади – первинного 
суб’єкта, так і сформованих нею органів. 

Належне функціонування органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед-
бачає існування дієвих форм забезпечення їх відповідальності, адже саме остання дає змогу 
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суб’єктам місцевого самоврядування усвідомлювати значення своїх дій, передбачати їх ре-
зультати, співвідносити управлінські рішення з їх наслідками, стимулює пошук нового, про-
гресивного, породжує ініціативу, але в цьому полягає суть децентралізації.

Доцільним, вочевидь, є введення такої санкції, як попередження представницького 
органу територіальною громадою про можливість дострокового припинення його повнова-
жень. Її застосування дасть можливість представницькому органу переглянути, змінити на-
прями своєї діяльності, привівши її у відповідність до очікувань громади. Отже, ця санкція 
має більше профілактичний, ніж адміністративний характер. Але в цьому якраз і полягає один 
з основних принципів відповідальності: не наказувати, а запобігати порушенням. Процедура 
застосування цієї санкції має регулюватися Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», у якому варто зазначити, що право вносити пропозицію щодо винесення ПОМС по-
передження про дострокове припинення повноважень можуть мати громадяни України, які за-
реєстровані й постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці і мають право ініціювати референдум та голосувати. Вважаємо, що попередження про 
дострокове припинення повноважень ради може бути офіційно винесеним, якщо на підтримку 
цієї пропозиції зібрано не менше десяти відсотків голосів громадян України, які зареєстровані 
й постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та 
мають право на участь у референдумі. Важливо також передбачити законом норму, згідно з 
якою рада зобов’язана була б надати виборцям у місячний термін інформацію про заходи, які 
вживаються з метою усунення порушень, що стали підставою для винесення попередження 
про дострокове припинення її повноважень. 

Відповідальність публічних службовців як суб’єктів управлінської і політичної діяльно-
сті тісно пов’язана з реалізацією моральної відповідальності. Діяльність ради, крім доцільнос-
ті та законності, має відповідати моральним принципам, мати моральну основу. Вважаємо за 
доцільне у законі про місцеве самоврядування передбачити для ПОМС можливість самороз-
пуску. Якщо рада за певних обставин не може ефективно працювати, вирішувати покладені 
на неї завдання, виконувати передбачені законом повноваження, не сприяє захисту прав та 
інтересів громади, шкодить її розвитку, що викликає громадянське невдоволення, то її пов-
новаження мають бути припинені або через референдум, або через саморозпуск. Право на 
саморозпуск дало б змогу зберегти депутатам репутацію, а громаді уникнути громіздкої та 
фінансово затратної процедури, спрямованої на дострокове припинення повноважень ради. 
При цьому, на відміну від депутатів ради, припинення повноважень якої відбулося референ-
думом (примусово), а тому вони не можуть брати участь в оголошених дострокових виборах, 
депутати ради, яка прийняла рішення про саморозпуск, мають право брати участь у достро-
кових виборах. Депутат місцевої ради несе персональну відповідальність перед виборцями, 
котрі, як зазначено в законі, можуть у будь-який час його відкликати. Доцільність застосуван-
ня інституту відкликання по-різному сприймається в сучасному суспільстві. Вважаємо, що 
для України, яка перебуває в стані транзиту від авторитаризму до демократії, функціонування 
інституту відкликання на місцевому рівні є доцільним, адже інститут відкликання спонукає 
депутатів зосередитися на вирішенні конкретних проблем місцевого значення, що дасть мож-
ливість покращити життя територіальної громади; на місцевому рівні легше контролювати 
своїх представників, а тому і притягнути їх до відповідальності шляхом відкликання. На нашу 
думку, головним завданням інституту відкликання є спонукання представницької влади до 
ефективної діяльності та зміцнення зв’язку між депутатом місцевої ради і його виборцями. 
При цьому саме через відкликання відбувається узгодженість між правом громади обирати 
депутата (давати мандат довіри на представлення інтересів) і правом притягувати до відпові-
дальності за неякісне виконання покладеного на нього громадою обов’язку. 
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Для її застосування насамперед потрібно на законодавчому рівні визнати та закріпити 
відповідальність ПОМС перед територіальними громадами як політичну, визначити підстави 
її настання та санкції, тобто політична відповідальність має полягати в якісному управлінні 
власністю громади, наданні якісних управлінських і соціальних послуг, виконання взятих на 
себе передвиборчих зобов’язань, відстоюванні інтересів громади перед державою, у разі не-
виконання яких для представницьких органів місцевого самоврядування настають негативні 
наслідки.

У зв’язку з цим необхідно внести зміни у виборче законодавство України та Закон Укра-
їни «Про статус депутатів місцевих рад», які встановлювали б реальну процедуру відкликання 
депутата місцевої ради.

Варто також удосконалити норму про підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад, 
зробивши її обов’язковою до виконання, тому що депутат місцевої ради у своїй роботі мусить 
демонструвати високу професійність під час прийняття важливих для громади рішень.

Здійснення таких заходів сприятиме посиленню відповідальності ПОМС перед терито-
ріальними громадами, піднесенню та зміцненню престижу представницького органу та підви-
щенню рівня довіри до нього територіальних громад.

Сутність відповідальності ПОМС може бути розкрита через характерні й загальні озна-
ки. Характерними ознаками відповідальності органів місцевого самоврядування є: формальна 
визначеність правовими нормами та обов’язковість для органів місцевого самоврядування; 
реалізація як через державний, так і громадський вплив. Загальними ознаками є: соціальний 
характер; зумовленість відповідальності призначенням її суб’єкта; публічно-правовий поря-
док прийняття рішення; наявність ризику в управлінській діяльності, яка може зумовити від-
повідальність.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, 
структура відповідальності органів місцевого самоврядування може бути внутрішньою та ви-
довою. Внутрішня включає суб’єкта відповідальності, суб’єкта, наділеного правом уживати 
заходів впливу, та підставу відповідальності. Видова структура включає сукупність видів від-
повідальності органів місцевого самоврядування, підставою класифікації яких є: зміст соці-
альних норм, які порушуються; суб’єкт, наділений правом вирішувати питання відповідаль-
ності; вид повноважень органів місцевого самоврядування; статус суб’єкта відповідальності; 
наслідки застосування відповідальності. Напрямами удосконалення організаційно-правових 
засад відповідальності слід визначити вдосконалення законодавчого та підзаконного регу-
лювання. У напрямі законодавчого регулювання доцільним є прийняття нових законодавчих 
актів: «Про засади відповідальності органів місцевого самоврядування в Україні», предме-
том регулювання якого мають стати питання: 1) розмежування відповідальності за реаліза-
цію функцій держави та реалізацію власних повноважень; 2) визначення підстав та порядку 
відповідальності районних та обласних рад; 3) уточнення процесуальних норм, що регулю-
ють відповідальність органів місцевого самоврядування; 4) обмеження розсуду в діяльності 
суб’єктів, наділених правом вирішувати питання відповідальності органів місцевого самовря-
дування шляхом чіткого закріплення їхніх прав і обов’язків під час реалізації цього повно-
важення; «Про місцевий референдум», який детально має врегулювати порядок проведення 
місцевого референдуму з питання дострокового припинення повноважень сільських, селищ-
них, міських, районних у містах рад з метою мінімізації можливого адміністративного впливу 
на суб’єктів цього процесу, а також створення організаційного механізму для втілення ре-
зультатів місцевого референдуму. Удосконалення підзаконного правового регулювання слід 
здійснити шляхом виокремлення в проєкті Типового статуту територіальної громади окремого 
розділу «Відповідальність органів місцевого самоврядування», у якому має бути визначено: 
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поняття відповідальності органів місцевого самоврядування та принципи, на яких вона ґрун-
тується; форми інформування жителів територіальної громади про діяльність органів місцево-
го самоврядування; форми контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування; стату-
сні можливості уповноваженого із захисту прав територіальної громади; організаційні заходи, 
спрямовані на підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань відповідальності 
утворених нею органів. Це, своєю чергою, дасть можливість територіальним громадам, реа-
лізуючи право на місцеве самоврядування, здійснювати велике коло функцій технологічного 
характеру, що сприятиме ефективнішому вирішенню питань місцевого значення, які постають 
перед жителями певних територій регіонального рівня.
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ДЕРЖАВА У ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОМУ РЕГУЛЯТОРНОМУ ПРОСТОРІ

Об’єктивні процеси транснаціоналізації, їхній динамічний характер зумовлюють закономірні 
зміни у функціях держави, коригують практично-управлінський зміст її функціонування, впливають на 
архітектуру сучасного державного управління. Транснаціоналізація породжує нову реальність, яка фік-
сує втрату державної монополії на управління, звуження простору управлінської присутності держави 
та редукцію її організаційних можливостей для цілеспрямованого впливу. Інакше кажучи, транснаціо-
нальні процеси, які набувають дедалі більшої інтенсивності та значимості, чітко демонструють зміну 
управлінської ролі держави, якісні перетворення в самій системі управління суспільними процесами. 
Транснаціоналізація помітно змінила характер, форми та зміст регуляторної діяльності. Посилення 
позицій недержавних (наднаціональних) акторів у сфері регулювання, поява різноманітних транснаці-
ональних недержавних регуляторних режимів засвідчили, що регулювання нині не є виключною компе-
тенцією держави. Утім, втрата державою статусу універсального регулятора не означає, що розмір-
ковування слід здійснювати в логіці жорсткого протиставлення, тим більше – регуляторного ізоляту 
держави. Остання зберігає позиції провідного суб’єкта регуляції, змінивши технології реалізації регуля-
торної функції. Зокрема, держава сама може передавати частину своїх регуляторних повноважень не-
державним акторам, відповідно, виступати ініціатором створення транснаціональних регуляторних 
режимів. Подібну «поведінку», на думку автора статті, слід розцінювати як своєрідну управлінську ре-
акцію з боку держави на відсутність у неї бажання або належних можливостей для розв’язання певних 
проблем. Як припускає автор, у такий спосіб держава намагається адаптуватися до нових реалій із ме-
тою збереження управлінських важелів, знаходячи нові, менш витратні та більш дієві, способи досяг-
нення своїх цілей. Здійснена діагностика ступеня присутності сучасної держави у транснаціональному 
регуляторному просторі дала змогу заперечити тезу про те, що регуляторний процес не піддається 
управлінню з боку держави. Транснаціоналізація не вихолостила регуляторні можливості із системи 
державного управління, ба більше, на думку автора, вона відіграла роль каталізатора в процесі адап-
тації державного управління до нових реалій, зокрема, й у сфері регулювання.

Ключові слова: держава, недержавні актори, регуляція, регуляторний простір, транснаціоналі-
зація, транснаціональні недержавні регуляторні режими.

V. H. Puhach. State in the transnational regulatory space
Objective processes of transnationalization, their dynamic nature cause regular changes in the functions 

of the state, adjust the practical and managerial content of its functioning, affect the architecture of modern 
government. Transnationalization gives rise to a new reality that captures the loss of the state monopoly on 
governance, the narrowing of the state’s administrative presence space, and the reduction of its organizational 
capacity for purposeful influence. In other words, transnational processes, which are gaining in intensity and 
importance, clearly demonstrate a change in the managerial role of the state, qualitative changes in the system 
of managing social processes. Transnationalization has significantly changed the nature, form and content of 
regulatory activity. The strengthening of the positions of non-state (supranational) actors in the sphere of reg-
ulation, the emergence of various transnational non-state regulatory regimes have shown that regulation is not 
now the exclusive competence of the state. Meanwhile, the loss of state status as a universal regulator does not 
mean that the reasoning should be made in the logic of rigid opposition, especially, of the regulatory isolate of 
the state. The latter retains the position of a leading regulatory entity by changing the technology for implement-
ing the regulatory function. In particular, the state itself can delegate some of its regulatory powers to non-state 
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actors, thereby initiating the creation of transnational regulatory regimes. In our opinion, such “behavior” 
should be regarded as a kind of governmental response by the state to its lack of desire or adequate capacity to 
solve certain problems. We suppose, in this way the state tries to adapt to the new realities in order to preserve 
the leverage, finding new, cheaper and more effective ways of achieving its goals. Diagnosis of the degree of 
presence of the modern state in the transnational regulatory space allowed arguing that the regulatory process 
is not governed by the state. Transnationalization did not seize regulatory capacity from the public administra-
tion system; moreover, in the author’s opinion, it played the role of a catalyst in the process of adapting public 
administration to new realities, including in the sphere of regulation.

Key words: state, non-state actors, regulation, regulatory space, transnationalization, transnational 
non-state regulatory regimes.

Постановка проблеми. Специфіка управлінської ролі сучасної держави все частіше 
розглядається в контексті транснаціональних тенденцій, які набувають дедалі більшої інтен-
сивності та значимості. Посилення транснаціональних процесів, траєкторія розвитку яких 
позначена, серед іншого, диверсифікацією владно-управлінських суб’єктів, зміщенням цен-
тру прийняття рішень із національно-державного на наднаціональний рівень, апропріацією 
«нетрадиційними» акторами деяких державних функцій, дає підстави для інтелектуальних 
підозр про значне звуження простору для управлінської присутності держави, її маргіналіза-
цію загалом. Безумовно, процеси транснаціоналізації здійснюють трансформаційний вплив 
на систему державного управління, коригують практично-управлінський зміст функціону-
вання сучасної держави, позначаються на її управлінському потенціалі, втім, не ліквідовують 
державу. З огляду на це виникає необхідність усебічного теоретичного осмислення впливу 
транснаціоналізації на характер державно-управлінських практик. У цьому контексті досить 
інформативним є звернення до проблеми, пов’язаної з регулятивними можливостями сучасної 
держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Регуляторна роль держави в умовах поси-
лення транснаціональних процесів перебуває в центрі дослідницької уваги багатьох учених. 
Зокрема, власну візію щодо транснаціональних недержавних режимів з акцентуацією на взає-
модії недержавних акторів і держави в межах цих режимів презентує дослідниця з Йоркського 
університету Н. Тусіков [1]. Транснаціональні регуляторні режими в контексті регуляторної 
політики Європейського Союзу розглядають, серед інших, Б. Еберлейн, У. Гранде. «Карту 
транснаціонального регуляторного простору» наводить Ф. Кафаджі [2]. Власне бачення щодо 
кризи «регуляторної держави» презентують М. Лодж та К. Вегріч [3]. Сучасні регуляторні 
практики крізь призму «багаторівневого регулювання» розглядають Р.А. Вессель та Я. Воу-
терс. Питання, пов’язані з регулюванням у транснаціональному вимірі, висвітлюють у своїх 
дослідженнях М.-Л. Джеліч й К. Сахлін-Андерсон. Окремим аспектам проблеми транснаціо-
нального регулювання присвятили свої розвідки К. Пістор, Д. Кертін, Л. Сенден, А.М. Хаде-
мян, В. Рамрай та інші. 

Мета статті полягає в з’ясуванні місця і ролі сучасної держави у транснаціональному 
регуляторному просторі. 

Виклад основного матеріалу. У 1971 р. американські дослідники Д. Най та Р. Кохейн 
висунули ідею активності недержавних транснаціональних акторів на світовій арені, вказав-
ши на неприпустимість констатації держави як одноосібного суб’єкта світової політики. Вчені 
запровадили термін «транснаціональні взаємодії», під якими розуміють «переміщення мате-
ріальних та нематеріальних предметів через державні кордони, коли хоча б один учасник не 
є агентом уряду або міжурядової організації» [4, с. 332]. Прикметно, що, наголошуючи на 
підвищенні активізації й впливовості інших суб’єктів, Най та Кохейн не заперечують того, що 
уряди залишаються найважливішими акторами. На їхню думку, порушувати питання в тер-
мінах «втрати контролю» з боку держави в умовах поширення транснаціональних відносин 
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це означає «вводити проблему в оману». Най та Кохейн переконані, що питання, пов’язані з 
державним контролем, слід ретельно вивчати, а не вирішувати їх наперед із погляду «втра-
ти контролю» [4, с. 342–343]. Тож транснаціоналізація не передбачає зникнення держави, а 
стверджує факт того, що остання є лише одним серед інших суб’єктів. З огляду на це транс-
національний вимір є корисним для відображення особливостей сучасного регулювання. Тра-
диційні концептуальні підходи, в межах яких центральна роль у регулюванні відводилася дер-
жаві, розроблені для розуміння процесів регуляції у «Вестфальському світі». Очевидно, що в 
умовах стрімкого зростання кількості суб’єктів регулювання й загалом ерозії Вестфальської 
системи подібні підходи є неадекватними. Тож Джеліч та Сахлін-Андерсон мають рацію, коли 
говорять про необхідність розширення та оновлення аналітичних інструментів для вивчення 
регулювання як «складного комплексу заходів, що поєднує глобальні та локальні аспекти і яке 
здійснюється водночас усередині національної держави, між національними кордонами та за 
їхніми межами» [5, с. 3]. 

Регулювання нині не є виключною компетенцією держави. Приватні недержавні ак-
тори об’єднуються з метою врегулювання питань, які становлять спільний інтерес, а також 
визначають правила й стандарти, яких повинні дотримуватися не лише вони, але й інші. Ба 
більше: «… державні суб’єкти можуть делегувати повноваження з регулювання приватним 
акторам, схвалювати приватне регулювання або створювати приватно-державні партнерства 
для досягнення регуляторних цілей» [6, с. 2]. Нині спостерігається «захоплення регулятор-
ного простору», в межах якого «… державні, приватні та неурядові суб’єкти змагаються за 
право встановлювати регулятивні прерогативи щодо важливих питань політики у внутрішній 
та/або транснаціональній сферах» [6, с. 1]. Як наголошують Кафаджі та Пістор, запроваджен-
ня поняття «захоплення регуляторного простору» має на меті фіксацію спроб встановлення 
контролю або визначення регуляторних механізмів із боку різних суб’єктів із питань, які ще 
не врегульовані, або у разі послаблення встановлених регуляторних режимів [6, с. 2]. Втрата 
державою статусу універсального регулятора на тлі розвитку транснаціональних недержав-
них регуляторних режимів усе ж не означає, що розмірковування слід здійснювати в логіці 
протиставлення, тим більше – регуляторного ізоляту держави. По-перше, як було зазначено 
вище, держава сама може передавати частину своїх регуляторних повноважень недержавним 
акторам, відповідно, виступати ініціатором створення транснаціональних регуляторних ре-
жимів. Подібну «поведінку» можна розцінювати як своєрідну управлінську реакцію з боку 
держави на відсутність у неї бажання або належних можливостей для розв’язання певних про-
блем. У такий спосіб держава намагається адаптуватися до нових реалій із метою збереження 
управлінських важелів, знаходячи нові, менш витратні та більш дієві, способи досягнення 
своїх цілей. Держава може делегувати різні повноваження у сфері регулювання: моніторинг, 
перевірки, аудит тощо. Наприклад, у багатьох країнах приватні охоронні компанії мають де-
леговані державою повноваження щодо транспортування, охорони та утримання ув’язнених. 
При цьому держава зберігає за собою право втручатися у комерційні угоди, якщо вони пору-
шують чинне законодавство [1, с. 343–344]. «Держава, – зауважує Тусіков, – бере на себе ме-
тарегулюючу роль: вона спрямовує, наглядає та стимулює регулювання і, відповідно, управляє 
засобом регулювання» [1, с. 341–342]. Для опису метарегулювання Тусіков використовує наві-
гаційні метафори «рульового управління» та «веслування»: «держава стратегічно «керує» або 
спрямовує регуляторні зусилля, тоді як недержавні актори беруть на себе традиційне завдан-
ня держави з «веслування» шляхом створення та реалізації різних механізмів регулювання» 
[1, с. 342]. По-друге, оскільки «управління передбачає здатність управлінської структури 
успішно розв’язувати конфлікти» [7], держава може здійснювати арбітраж щодо конкуруючих 
інтересів недержавних акторів. Останні можуть вдаватися до лобіювання певної регуляторної 
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політики, та все ж держави «… зберігають інтереси та цілі, відмінні від лобістських, навіть 
якщо суб’єкти прагнуть визначати пріоритети і політику уряду. Держави зберігають здатність 
діяти автономно, навіть якщо вони надають зацікавленим групам можливості для формування 
політики» [1, с. 342]. 

Серед різноманітних транснаціональних регуляторних режимів виокремлюються такі, 
які ґрунтуються на «добровільних» угодах, що не мають обов’язкової юридичної сили. Втім, 
така «добровільність», як припускає Тусіков, може бути оманливою, адже, з одного боку, не-
державні актори можуть тиснути на інших із метою їх приєднання до прийнятих правил й 
стандартів (судові позови, відмова від співпраці тощо), з іншого – «… держави можуть здійс-
нювати суттєвий примусовий тиск, аби змусити недержавних суб’єктів долучитися до домов-
леностей та виконувати їхні рішення [1, с. 345]. Крім того, присутність держави у транснаці-
ональному регулюванні простежується в її можливостях послабити або навіть відмовитися 
визнавати регуляторні механізми. 

Безумовно, коли, наприклад, президент США Д. Трамп зустрічається з генеральним 
директором Apple Т. Куком задля обговорення питання про те, як торговельна війна з Ки-
таєм вплине на інтереси Apple, це є прямим свідченням того, що провідні транснаціональні 
корпорації є політичними акторами, а не сторонніми спостерігачами, і підтвердженням того, 
що нині «… державна влада не є виключною основою управління». Утім, державна влада не 
зникла, вона трансформувалася. Глобалізація змінила правила гри, розширивши можливості 
корпорацій, але повернувши державну владу через нові транснаціональні державно-корпора-
тивні відносини [8]. Тож регуляторна політика нині не визначається ані виключно державою, 
ані корпоративною владою, натомість вона є продуктом владних взаємодій між державними 
та недержавними акторами. «Визначення політики лише в аспекті поведінки держави, – за-
значають Най та Кохейн, – може призвести до ігнорування важливих недержавних суб’єктів, 
які розподіляють цінності та використовують засоби, подібні до тих, які застосовують уряди 
для досягнення своїх цілей» [4, с. 344]. Водночас абстрагування від ролі держави у регуля-
ції загрожує появою певних ілюзій. Навіть авторитетний німецький дослідник У. Бек, знаний 
своїми наполегливими закликами щодо звільнення від «методологічного націоналізму», пере-
ходу від «національного горизонту мислення до космополітичного», зазначає: «… хоч якою 
правильною є думка про необхідність звільнитися від концентрації на національній державі… 
все ж таки було б помилкою виплеснути разом із водою дитину і втратити з поля зору кри-
тику погляду, сконцентрованого на національній державі, а разом із нею і можливості дії та 
самотрансформації держави в епоху глобалізації [9, с. 44–45]. Очевидно, що об’єктом редукції 
транснаціоналізації виступає держава, її управлінський потенціал, утім, вона не втрачає ані 
аналітичної, ані практичної цінності. Держава є тим інститутом, який створює необхідні межі 
процесів, зокрема регуляторних. «Державні актори, – наголошує Тусіков, – можуть відігравати 
важливу роль у підтримці, сприянні або навіть у безпосередньому створенні режиму, залежно 
від того, якою мірою інтереси держави відповідають інтересам режиму» [1, с. 350]. Схожої по-
зиції дотримуються й інші дослідники. Наприклад, Джеліч та Сахлін-Андерсон, наголошуючи 
на тому, що концепт «регулюючих держав» «вказує на помітний розвиток держав і те, як вони 
контролюють й впливають на діяльність й суб’єктів», все ж уважають, що за нинішніх умов 
поняття «регулююча держава» може бути оманливим, оскільки «… воно все ще потенційно 
сигналізує про центральну роль держав у регулюванні та управлінні» [5, с. 11]. Констатуючи 
факт втрати з боку держави та адміністративних структур монополії у сфері регулювання, 
Джеліч та Сахлін-Андерсон уважають, що вони все ще беруть активну участь у процесах ре-
гуляції та управління: по-перше, схвалення з боку держави та/або адміністративних одиниць 
надає значно більшої впливовості та вагомості набору правил, особливо якщо йдеться про 
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їх запровадження, імплементацію на локальному та національному рівнях; по-друге, загроза 
примусу залишається джерелом влади держави навіть за умов існування «м’яких» та інтерак-
тивних форм регулювання й управління [5, с. 35]. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Не абсо-
лютизуючи транснаціональний підхід, все ж зауважимо, що він є одним із найперспективніших 
для розуміння вузлових проблем сучасного державного управління загалом і для відображення 
складної динаміки сучасного регулювання зокрема. Адже «транснаціоналізм – це та alètheia, яка 
дає змогу побачити державу в усій її складності, оскільки саме він дає можливість відійти вбік і 
вийти за межі, щоб краще їх осягнути» [10, с. 11–12]. Здійснена діагностика ступеня присутно-
сті сучасної держави у транснаціональному регуляторному просторі дає змогу заперечити тезу 
про те, що регуляторний процес не піддається управлінню з боку держави. Транснаціоналізація 
не вихолостила регуляторні можливості із системи державного управління, а лише зафіксувала 
втрату монополії держави на регулювання. Дозволимо собі припустити, що транснаціональні 
процеси до певної міри відіграли роль каталізатора в процесі адаптації державного управління 
до нових реалій, зокрема, у сфері регулювання. Незважаючи на те, що академічна спільнота 
виявляє активний інтерес до проблеми транснаціонального регулювання, все ж на периферії 
уваги дослідників залишається низка важливих питань. Зокрема, не знайшли належного висвіт-
лення у наукових розвідках аспекти, пов’язані з підзвітністю транснаціональних недержавних 
регуляторних режимів, підвищенням легітимності прийнятих ними рішень. Ці та інші питання 
вимагають більш поглибленого дослідження з боку сучасних науковців. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

У статті з’ясовано, що в державному управлінні важлива роль надається потенціалу розвинених 
країн, який полягає у глобальній інтеграції стратегії толерантної трансформації, що, перш за все, тор-
кається впливу на таку сферу, як внутрішня державна політика та система міжнародних відносин. 
Перш за все, держава є лідером глобальної інтеграції. Вона повинна забезпечувати поширення принци-
пів демократичного характеру, а згідно з цим уже мають здійснюватися трансформації, що зазнають 
національні системи держуправління, які належать до окремих інтеграційних об’єднань. Виявлено, що у 
відповідь на запит населення, що було невдоволене великим числом держустанов і низьким рівнем якості 
публічного обслуговування, уряди великої кількості держав наприкінці ХХ ст. впровадили кілька реформ, 
що покращили їхній розвиток. З’ясовано, що поява нових реалій змусила застосовувати нові підходи до 
управлінської діяльності у межах суспільства, такі як: заміна традиційного управління, що спиралася 
на застосування повноважень влади, на гнучкіші; заміна процедур чіткого бюрократичного характеру 
на зорієнтованість на збільшення якості публічного обслуговування. При цьому в публічному секторі 
«бюрократичну модель» було трансформовано до «ринкової»: акценти зазнали зміщення з діяльності 
відповідно до інструкцій і чітких правил на роботу, що було спрямовано на надавання якісного публіч-
ного обслуговування та досягання дієвого результату. Це привело до трансформації «держуправління» 
до «публічного адміністрування», а потім – і до «публічного управління». Охарактеризовано основні 
напрями впливу глобалізації на державу та державне управління в умовах трансформаційного розвитку. 
Доведено, що Україні, як країні, що пішла європейським шляхом розвитку, треба рухатися шляхом інно-
вацій, щоб удосконалити управлінську модель у межах державного сектору. Під час удосконалення сфе-
ри публічного управління необхідно зосередити увагу на дослідженні найкращих зарубіжних тенденцій 
і практик, на позитивних результатах і їх використанні, пристосовуючи під національні особливості.

Ключові слова: глобалізація, глобалізаційний розвиток, державне управління, державний ме-
неджмент, трансформація, трансформаційний розвиток. 

І. V. Shkurat. Main directions of the impact of globalization on state governance in the conditions of 
transformation development

In the article it was found out that the potential of developed countries is an important role in public 
administration, which is the global integration of a strategy of tolerant transformation, which, first of all, affects 
the sphere of internal state policy and the system of international relations. First of all, the state is the leader 
of global integration. It should ensure that democratic principles are disseminated, and, accordingly, transfor-
mations that undergo national systems of state administration belonging to particular integration associations 
should already take place. It was revealed that the response of the population, which was dissatisfied with the 
large number of state institutions and the poor quality of public service, was revealed by the governments of a 
large number of states in the late twentieth century implemented several reforms to improve their development. 
It has been found that the emergence of new realities has forced new approaches to governing within the society, 
such as: the replacement of traditional management, which relied on the exercise of authority, by more flexible 
ones; the replacement of clear bureaucratic procedures and a focus on improving the quality of public service. 
In the public sector, the “bureaucratic model” was transformed into a “market” one: the emphasis was shifting 
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from activities in accordance with instructions and clear rules of operation, aimed at providing quality public 
services and achieving effective results. This led to the transformation of “public administration” into “public 
administration” and subsequently to “public administration”. The basic directions of influence of globalization 
on the state and public administration in the conditions of transformational development are characterized. 
It has been proven that Ukraine, as a European country of development, needs to move through innovation to 
improve the governance model within the public sector. While improving the sphere of public administration, it 
is necessary to focus on the study of the best foreign trends and practices, on the positive results and their use, 
adapting to national peculiarities.

Key words: globalization, globalization development, public administration, public management, trans-
formation, transformational development.

Постановка проблеми. В ідеальному розумінні глобальній інтеграції відповідає спря-
мування на здолання конфліктів внутрішньої системи геополітики. Наприклад, трансформація 
повинна забезпечувати такі позитивні трансформації в суспільному державному розвиткові, 
що дав би їй змогу досягти науково-технічного, соціально-культурного та політико-стратегіч-
ного рівня країн, що є лідерами глобалізації. Важлива роль при цьому надається потенціалу 
розвинених країн, який полягає у глобальній інтеграції стратегії толерантної трансформації, 
що, перш за все, торкається впливу на таку сферу, як внутрішня державна політика та система 
міжнародних відносин. Перш за все, держава є лідером глобальної інтеграції. Вона повинна 
забезпечувати поширення принципів демократичного характеру, а згідно з цим уже мають 
здійснюватися трансформації, що зазнають національні системи держуправління, які нале-
жать до окремих інтеграційних об’єднань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню цього питання свою увагу 
присвятили такі науковці, як С. Завгородня, В. Зозуля, В. Соколов, О. Шаповалов, Л. Про-
копенко та інші. Однак, на нашу думку, сучасні реалії зумовлюють актуальність подальших 
досліджень основних напрямів впливу глобалізації на розвиток державного менеджменту.

Мета статті – з’ясувати основні напрями впливу глобалізації на державне управління в 
умовах трансформаційного розвитку.

Виклад основного матеріалу. Практично у відповідь на запит населення, що було не-
вдоволене великим числом держустанов і низьким рівнем якості публічного обслуговування, 
уряди великої кількості держав наприкінці ХХ ст. впровадили кілька реформ, що покращили 
їхній розвиток.

Початок XXI ст. ознаменувався стрімкою глобалізацією економіки, наслідком якої, зо-
крема, є підвищення взаємозалежності національних господарських комплексів, зростання їх-
ньої відкритості, зростання обсягів міжнародної торгівлі та іноземних інвестицій, значна ди-
версифікація світових фінансових ринків і ринків робочої сили, а також різке збільшення ролі 
транснаціональних корпорацій (далі – ТНК) у світових господарських процесах і загострення 
глобальної конкуренції [3]. Особливої актуальності глобалізація набуває після Другої світової 
війни, яка сколихнула весь світ і стала поштовхом у розгортанні глобалізаційних процесів, за 
яких відбуваються зміни в усіх сферах суспільного життя, формується загальна тенденція роз-
витку світу, що й передбачає суцільну взаємозалежність [4]. Відтоді розпочався процес заміни 
традиційних механізмів соціального управління на ринкові: «наказувати і контролювати» – на 
«мотивувати та отримувати результат» [2].

Фактично поява нових реалій змусила застосовувати нові підходи до управлінської ді-
яльності у межах суспільства, такі як: заміна традиційного управління, що спиралося на засто-
сування повноважень влади, на гнучкіші; заміна процедур чіткого бюрократичного характеру 
на зорієнтованість на збільшення якості публічного обслуговування.

Обʼєктивно в публічному секторі «бюрократичну модель» було трансформовано до 
«ринкової»: акценти зазнали зміщення з діяльності відповідно до інструкцій і чітких правил 
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на роботу, що було спрямовано на надавання якісного публічного обслуговування та досяган-
ня дієвого результату. Це привело до трансформації «держуправління» до «публічного адміні-
стрування», а потім – і до «публічного управління».

Водночас Джей М. Шавріц наголошує на тому, що належне публічне управління має бути 
сфокусоване на забезпечення спроможності задля досягнення результатів [1]. Згідно з практич-
ною діяльністю, публічним управлінням включається процес ефективної роботи всієї системи 
державних і місцевих владних органів і передбачається наявність широкого залучення різно-
манітних сторін, що є зацікавленими у розробленні і втіленні держполітики та запровадженні 
взаємоконтролюючої системи. Згідно з теорією публічного управління, робота уряду і структур, 
що є неприбутковими, в певних важливих аспектах подібна до роботи приватних організацій.

Отже, одні й ті самі управлінські інструменти, що максимізують ефективність і резуль-
тативність роботи, можуть використовуватися як у приватному, так і у публічному секторах. 
Саме тому, відповідно до Програми розвитку ООН, роль менеджерів у публічному секторі по-
лягає в тому, щоб «… заохочувати працівників, а також представників широкої громадськості 
та окремих організацій, працювати разом для досягнення результатів, на які вони, можливо, 
мають незначний безпосередній вплив, зважаючи на децентралізацію влади [1].

Цим пояснюється те, що сучасній стадії, на якій перебуває вітчизняне публічне управ-
ління, притаманна поява новітніх інститутів, що безпосереднім або опосередкованим чином 
забирають чи отримують через делегування певні функції, які через об’єктивні та / чи суб’єк-
тивні обставини неможливо ефективно застосовувати державними владними органами. До 
таких інституцій зазвичай зараховують низку громадських організацій: галузеві об’єднання, 
політичні партії, великі бізнес-об’єднання, професійні об’єднання, спілки та інше. За фактом 
із переліку цих об’єднань постає окрема форма суб’єктів публічної управлінської діяльності, 
які здійснюють активний вплив на суспільне життя.

Доцільно визначити такі основні напрями впливу глобалізації на державу та державне 
управління в умовах трансформаційного розвитку:

1. У розвитку глобалізації державам належить скоріше пасивна роль. Глобалізація, ро-
блячи все більш умовними державні кордони і сприяючи підняттю національної самосвідомо-
сті в усіх куточках планети, підтримує тенденцію до збільшення числа незалежних держав.

2. Зростаюче число недержавних суб’єктів економіки і політики бере на себе низку 
функцій, що раніше виконувалися державою. Економічна міць транснаціональних корпорацій 
перевищує можливості урядів навіть середньо розвинених країн. Національні та міжнародні 
неурядові організації – релігійні, правозахисні, екологічні, благодійні та інші – здійснюють 
вплив на суспільну думку, формування політики, вироблення законів, самі виконують функції 
соціального захисту і навіть беруть участь у діяльності комітетів і комісій ООН. Глобальна си-
стема комунікацій зменшує роль держави на інформаційному полі, робить практично немож-
ливим урядовий контроль за потоками інформації. Держава у прийнятті рішень усе частіше 
покладається на експертизу приватного бізнесу і неурядових організацій, що мають із низки 
питань більше інформації, ніж держструктури.

3. Разом із виникненням інших впливових інститутів держава фактично втрачає моно-
полію на реалізацію владних функцій. Втрата державою монополії на владу не означає при-
меншення її ролі. У національної держави завжди буде перевага (або монополія) у вирішенні 
таких завдань, як забезпечення порядку й обороноздатності, надання соціальних послуг, регу-
лювання ринку, підтримка транспортної інфраструктури, контроль за видобутком природних 
ресурсів, регулювання міграції, вирішення внутрішніх етнічних проблем та інше.

4. Стратегія урядів різних країн у зв’язку з глобалізацією неоднакова. Уряди, що роз-
глядають глобалізацію як загрозу, демонструють захисну реакцію: застосовують заходи 



24 ISSN 2310-9653   Публічне управління та митне адміністрування, № 3 (22), 2019

Державне управління у сфері державної безпеки та митної справи

 економічного протекціонізму, відгороджуються від імміграції, намагаються обмежити глобальні 
трансакції національним законодавством. Подібна політика в перспективі загрожує величезни-
ми витратами, пов’язаними зі зменшенням добробуту, економічним і технологічним відставан-
ням. Найбільш динамічні держави, навпаки, уже виступають як гравці в глобальному змаганні 
за конкурентоздатність, економічну й інвестиційну привабливість. У цьому змаганні уряди не-
рідко вдаються до агресивної зовнішньоекономічної політики, дерегулювання, субсидіювання 
експорту, що також викликає чималі перекоси. Дерегулювання веде до зниження дієздатності 
держави, підсилює як відповідну реакцію протекціонізм або націоналізм, субсидії обертають-
ся нераціональним розподілом бюджетних ресурсів. Обнадійливою виявляється більш активна 
участь держав у процесах регіональної інтеграції й у розвитку глобальних політичних мереж.

5. Держави, хочуть вони того чи ні, усе більш активно втягуються у вирішення глобаль-
них проблем. Ба більше, вирішення багатьох із них можливо більш ефективно (або тільки) 
на рівні національних держав, а не міжнародних організацій. Тут, перш за все, варто назвати 
також проблеми всесвітнього масштабу: екологія (зміна клімату, озонові діри, наступ пустель, 
викиди вуглекислого газу), злочинність, епідемії, бідність. Саме держави в перспективі будуть 
займатися багатьма глобальними феноменами, наприклад вирішенням завдань некерованості 
мегаполісів або наростанням відособленості, відчуження індивідуума від суспільства. Держа-
ва має вирішувати проблеми гармонізації системної конкуренції країн, створення архітектури 
глобального управління. 

6. Держави міняються або повинні змінюватися, щоб не втратити конкурентоздатність 
у світі, що глобалізується. Критичного значення набувають посилення фінансової та банків-
ської системи і встановлення дієвого контролю за нею, ефективність функціонування системи 
правосуддя, чистота самого уряду, відсутність корупції. 

7. Глобалізація змінює роль держави в економіці, відносини між нею і незалежними 
суб’єктами, що хазяйнують. Із самостійного гравця на економічному полі держава все більше 
перетворюється на арбітра. В умовах, коли економіка стає все більш мобільною, загострюєть-
ся конкурентна боротьба за створення найкращих умов для розміщення виробництв і залу-
чення інвестицій, у держави з’являється все більше можливостей пожвавлювати національ-
ну економіку шляхом створення привабливих ринкових умов. Для великих підприємницьких 
структур глобальна конкуренція за світовий капітал стає жорсткішою, і шлях для них на між-
народній арені може і повинна прокладати держава. Транснаціональні корпорації прагнуть 
вести справи в межах міжнародної системи (або її відсутності), держави, хоч і беруть участь у 
формуванні цієї системи, мають пріоритетом внутрішні проблеми.

8. Глобалізація радикально підвищує вимоги до політики держави у сфері освіти. Ча-
стіше замість розмов про «бідні країни» можна почути про «країни з дефіцитом інтелекту».

9. Глобалізація висуває підвищені вимоги до компетенції державного керівництва. Кон-
курентоздатність держави залежить від того, наскільки вона здатна забезпечити своїх громадян, 
особливо інтелектуальний і політичний класи, усією повнотою міжнародної та внутрішньої ін-
формації. Саме в цьому полягає головний зміст інформаційної безпеки в сучасній державі.

10. Глобалізація змінює систему прийняття державних рішень, висуваючи на перший 
план принцип субсидіарності (питання вирішуються на тому рівні, що забезпечує найбільш 
кваліфіковану й ефективну їх реалізацію).

11. Глобалізація породжує загальну тенденцію до децентралізації компетенції з при-
йняття рішень усередині держави. Ускладнення суспільних зв’язків, децентралізація еконо-
мічної діяльності, інформаційних потоків приводять до неможливості їх регулювання з єдино-
го центру. Це має на увазі менш ієрархічне управління і координування, породжує тенденцію 
до побудови суспільства як мережі, а не ієрархії інститутів.
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12. Глобалізація здійснює вплив на розвиток демократичних інститутів. З одного боку, 
велика інформаційна прозорість світу, імперативи, де централізація та ринкова конкурентоз-
датність прискорюють поширення демократичних цінностей та інститутів, кількість формаль-
но демократичних держав на планеті зростає. З іншого боку, з’ясовується, що демократія і 
ринковий лібералізм, узяті самі по собі, не створюють надійних і стійких до викликів глоба-
лізації держав.

13. Глобалізація сприяє стиранню межі між внутрішньою і зовнішньою політикою 
держав. Політика, що виходить за межі однієї країни, охоплює дуже широке коло проблем. 
Енергетична, науково-технічна, транспортна, соціальна, екологічна політика сильніше інтер-
націоналізується. Міністерства закордонних справ поступово втрачають звичну роль єдино-
го представника країни на міжнародній арені. Глобалізація помітно ускладнює проведення і 
змінює зміст зовнішньої політики держав. Порівняно з колишніми часами, коли місце у світі 
визначалося відносинами між двома десятками держав, зараз доводиться мати справу з двома 
сотнями дуже різних за розмірами і внутрішнім станом країн, кожна з яких претендує хоча б 
на формальну рівноправність. До них додаються сотні міжнародних організацій, інститутів і 
режимів, а також тисячі приватних і суспільних самодіяльних гравців різного профілю.

14. Глобалізація трансформує зміст політики безпеки держав. Збільшується роль проблем 
«м’якої безпеки», пов’язаних з економікою, фінансами, бідністю, екологією, етнічними конфлік-
тами. Питання «твердої безпеки» зберігають свою значущість, усе більше переміщуючи держа-
ви з площини військового протистояння у сферу змагання в галузі високих технологій.

15. В епоху глобалізації зменшується протистояння між державами з приводу парадигм 
розвитку людства. Розподіл на країни першого, другого і третього світу багато в чому втрачає 
зміст. В епоху глобалізації буде зберігатися значення великих держав як постійних факторів 
світової політики. Визначальний вплив на перебіг світових справ будуть мати такі центри 
сили, як США, ЄС, Японія, Китай, Індія. Таким центром за сприятливого розвитку подій може 
виступити і Росія.

16. Глобалізація сама по собі анітрохи не впорядковує систему міждержавних відносин. 
Навпаки, вона веде до поширення принципів, що межують з анархією. Усвідомлення того 
факту, що національні держави втрачають здатність до управління внаслідок активізації тран-
сграничних процесів, що підсилюється прозорістю кордонів, підштовхує уряди до створення 
трансдержавного світопорядку. Більш широка участь у функціонуючих структурах міжнарод-
ного співробітництва дає змогу державам зберегти свою роль у світі й політиці.

17. На нинішньому етапі глобалізації найбільшого значення набуває регіональний рі-
вень інтеграції держав. На ньому легше, ніж на глобальному, установлювати загальні для всіх 
правила з огляду на подібність культурних традицій і економічного розвитку країн одного 
регіону. У регіональній інтеграції держави, перш за все, намагаються використовувати пере-
ваги вільної торгівлі і кожний з нині наявних торговельних блоків буде намагатися підсилити 
свій вплив через прийом нових членів. Кількість держав-членів ЄС вже досягла 25. Цілком 
імовірно, що кількість країн-членів НАФТА зросте до 34. В деяких регіональних блоках буде 
існувати загальна валюта, як зараз євро у об’єднаній Європі. Європа в межах ЄС входить у 
стадію постнаціональної держави. Схожим шляхом може піти і НАФТА, якщо цьому не пере-
шкодить протекціоністське та імміграційне законодавство в США. В Азії й Африці інтеграція 
йде більш повільними темпами, що не востаннє пояснюється незавершеністю процесів ство-
рення багатьох національних держав. Потяг до інтеграції спостерігається і між країнами СНД, 
але поки рівень їхньої взаємодії далекий від моделей ЄС і НАФТА.

18. Активізуються зусилля держав із створення системи глобального управління (glo- 
bal governance). СОТ, МВФ, Світовий банк уже зараз займаються питаннями регулювання 
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 фінансових ринків, корупції, конкурентної економічної політики, екологічних стандартів, тор-
говельних тарифів, які раніше були виключною справою національних держав. Українська 
держава, щоб не залишитись на узбіччі цивілізації, повинна активно включитись у процеси 
глобалізації, щоб мати від них найбільшу користь. Зважаючи на це, вбачається доцільним про-
ведення більш масштабних і ґрунтовних досліджень проблем глобалізації.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Про-
водячи узагальнення здійсненого аналізу щодо переходу держуправління до сучасної системи 
регулювання суспільства, який переживають розвинені держави, треба підкреслити: Украї-
ні, як країні, що пішла європейським шляхом розвитку, треба рухатися шляхом інновацій, 
щоб удосконалити управлінську модель у межах державного сектору. Під час удосконалення 
сфери публічного управління необхідно зосередити увагу на дослідженні найкращих зару-
біжних тенденцій і практик, на позитивних результатах і їх використанні, пристосовуючи під 
національні особливості. Кожен такий крок повинен бути зроблений відповідно до очікувань 
громади і вибудовувати управлінську модель, яка створить баланс між інтересами важливих 
суб’єктів суспільних процесів.
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МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 
АГРОРЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

Стратегічне управління розвитком агрорекреаційної сфери – діяльність, спрямована на розробку 
та реалізацію стратегії розвитку рекреаційного розвитку, відповідних цільових програм, планів, стра-
тегічних рішень, завдань та заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання рекреа-
ційного потенціалу в інтересах соціально-економічного розвитку регіону в довгостроковій перспективі.

Механізм стратегічного управління агрорекреаційною сферою регіону, на відміну від тактичного 
та оперативного управління, має включати не лише інтерактивні елементи у вигляді методів і функ-
цій управління, а й стратегії, процедури коригування в процесі їх реалізації, досягнення ефективності 
функціональних та загальних стратегій управління розвитком рекреаційного комплексу в системі регі-
ональної економіки.

Особливість стратегічного управління розвитком агрорекреаційної сфери регіону полягає в 
тому, що управління в стратегічний період (5–8 років) як таке неможливе, оскільки вплив на перспек-
тивний, стратегічний розвиток рекреаційного комплексу можливий лише в поєднанні з поточним та 
перспективним управлінням. Раціональність взаємодії елементів механізму стратегічного управління, 
відповідно до представлених принципів, може виявлятися у конкретизації та раціоналізації напряму 
кожного з них, у спільному досягненні високого рівня ефективності стратегічного управління рекреа-
ційною сферою регіону.

Стратегічне управління розвитком рекреаційної сфери має здійснюватися паралельно у двох ас-
пектах: збереженні та розвитку наявних агрорекреаційних об’єктів та покращенні становища регіону 
на світовому ринку рекреаційних послуг. Визначено, що система стратегічного управління рекреацій-
ним розвитком мусить мати багатосуб’єктивну та багаторівневу структуру, що відповідає сучасним 
принципам стратегічного управління та ефективного управління ринком, враховуючи при цьому важли-
ву соціально-економічну роль об’єкта управління у забезпеченні зростання населення та його здоров’я.

Ключові слова: механізми, агрорекреаційна сфера, стратегічне управління, структура управління.

L. N. Vasilieva, N. V. Datsii. Mechanism of strategic management by development of regio- 
nal agro-recreation sector

Strategic management of the development of the agro-recreational sphere – activities aimed at develop-
ing and implementing a recreational development strategy, relevant target programs, plans, strategic decisions, 
tasks and measures aimed at increasing the efficiency of the use of recreational potential in the interests of 
socio-economic development of the region in the long-term perspective.

Mechanism of strategic management of the agro-recreational sphere of the region in contrast to tactical 
and operational management should include not only interactive elements in the form of methods and functions 
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of management, but also strategies, adjustment procedures in the process of their implementation, achievement 
of the effectiveness of functional and general development management strategies of recreational complex in 
the system of regional economy.

The peculiarity of strategic management of the development of the agro-recreational sphere of the region 
lies in the fact that management in the strategic period (5–8 years) as such is not possible, since the impact 
on the perspective, strategic development of the recreational complex is possible only in combination with the 
current and prospective management effective the functioning of the recreational sphere, that is acting as the 
leader of strategic management.

The rationality of the interaction of the elements of the strategic management mechanism, in accordance 
with the presented principles, can be manifested in the specification and rationalization of the direction of each 
of them, in jointly achieving a high level of effectiveness of strategic management of the recreational sphere of 
the region.

Strategic management of the development of the recreational sphere must be carried out in parallel in 
two aspects: preservation and development of existing agro-recreational facilities and improvement of the posi-
tion of the region in the global market for recreational services.

In our view, the system of strategic management of recreational development should have a multisubjec-
tive and multilevel structure that is consistent with the modern principles of strategic management and effective 
market management, while taking into account the important socio-economic role of the management object in 
ensuring the growth of living and health population.

Key words: mechanisms, agro-recreational sphere, strategic management, management structure.

Постановка проблеми. Агрорекреаційна діяльність опосередковано присутня у бага-
тьох сферах людської діяльності і процес формування агрорекреаційного продукту-послуги 
створюється та організовується підприємствами різних напрямів. Загалом розвиток рекре-
аційної діяльності гальмується різними факторами, серед яких найвагомішим є відсутність 
інфраструктури. Саме повільні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток інфраструкту-
ри, матеріально-технічної бази негативно впливає на високоефективний розвиток агрорекре-
аційної сфери. Таким чином, останніми роками в науковій літературі особливої актуальності 
набула проблема стратегічного управління розвитком агрорекреаційної сфери регіону, суб’єк-
тами якої є як регіональні, так і державні органи влади. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі питанням державно-
го управління, стратегічного управління розвитком рекреаційної сфери регіону приділяється 
значна увага таких вітчизняних учених, як: Л.Г. Гонтаржевська, С.І. Коротун, О.П. Коротун, 
І.М. Писаревський, С.К. Харічков та ін. Разом із тим не досить висвітленими залишаються 
окремі питання, пов’язані з уточненням понятійного апарату категорії «стратегічне управлін-
ня розвитком агрорекреаційної сфери» та визначенням принципів механізму стратегічного 
управління агрорекреаційною сферою регіону.

Мета статті. Метою наукового дослідження є уточнення понятійного апарату категорії 
«стратегічне управління розвитком агрорекреаційної сфери» та визначення принципів меха-
нізму стратегічного управління агрорекреаційною сферою регіону.

Виклад основного матеріалу. У контексті ринкової модернізації та регіоналізації 
національної економіки рекреаційний сектор територій стає одним з істотних чинників 
формування загальних стабілізаційних тенденцій у системі регіонального відтворення. 
Це пояснює той факт, що в умовах повного припинення централізованих інвестицій, що 
забезпечують проведення рекреаційних заходів, на провідне місце висувається діяль-
ність, спрямована на виокремлення в руслі багатоаспектних напрямів інвестування як 
виробничого, так і невиробничого (в тому числі рекреаційного) секторів регіональної 
економіки тих проєктів, які прямо або опосередковано орієнтовані на природоохоронну 
діяльність з огляду на її включеність у систему координат інтегрального вектора соці-
ально-економічного розвитку території. У ситуації, що склалася, це найбільш мобільний 
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і дієвий важіль, здатний прискорити і видозмінити цілеспрямованість заходів у агроре-
креаційній сфері. 

Розвиток агрорекреаційної сфери в регіоні дає низку переваг: збільшується грошовий 
потік, а отже, і зростання доходів населення; відбувається зростання ВВП; поповнюється міс-
цевий бюджет, це відбувається за рахунок збільшення податкових зборів приймаючої сторони; 
створюються нові робочі місця, збільшується зайнятість населення; відбувається залучення 
капіталу; розвивається інфраструктура; поліпшується сфера відпочинку, яка може бути вико-
ристана як туристами, так і місцевими жителями; також спостерігається ефект мультипліка-
тора – розвиваючи агрорекреаційну сферу, країна поступово розвиває й інші галузі; і нарешті, 
відбувається поліпшення якості життя місцевого населення.

Взаємодія різних елементів стратегічного управління агрорекреаційним комплексом 
у системі регіональної економіки має бути підпорядкована реалізації функцій управління і 
вжитих заходів впливу на керований об’єкт (санаторно-курортний, туристично-рекреацій-
ний комплекс) як з боку зовнішніх органів управління рекреаційною сферою, так і органів 
управління самим рекреаційним комплексом, а також кожного його закладу, підприємства, 
установи [4].

Дієве державне управління рекреаційно-туристичною сферою дасть змогу раціональ-
но використовувати рекреаційний потенціал України і посилити роль рекреації та туризму у 
ВВП, позитивно оцінюючи принципи стратегічного планування переходу рекреаційно-турис-
тичних комплексів до сталого розвитку, наведені С.К. Харічковим [5], та вихідні положення 
концепції сталого розвитку [3].

Стратегічне управління, будучи необхідним складником діяльності суб’єкта рекреацій-
ної індустрії в сучасних умовах, базується на загальних концепціях і положеннях, що мають 
місце і в інших сферах економіки, хоча і відрізняється низкою особливостей у реалізації ок-
ремих стратегій.

Стратегічне управління – це реалізація концепції, в якій поєднуються цільовий та інте-
гральний підходи до діяльності організації, що дає можливість встановлювати цілі розвитку, 
порівнювати їх з наявними можливостями (потенціалом) організації та приводити їх у від-
повідність шляхом розробки та реалізації системи стратегій («стратегічного набору»). Кон-
цепція стратегічного управління лежить в основі стратегічного мислення і знаходить вираз у 
характерних рисах її застосування [2].

Стратегічне управління розвитком агрорекреаційної сфери – діяльність з розробки та 
реалізації стратегії розвитку агрорекреаційної сфери, відповідних цільових програм, планів, 
стратегічних рішень, завдань і заходів, спрямованих на підвищення ефективності використан-
ня агрорекреаційного потенціалу в інтересах соціально-економічного розвитку регіону в дов-
гостроковій перспективі.

Таке визначення стратегічного управління розвитком агрорекреаційної сфери дає змогу 
запропонувати низку положень:

– стратегічне управління розвитком агрорекреаційної сфери є діяльністю, спрямованою 
на досягнення запланованих стратегічних цілей, завдань і заходів;

– стратегічне управління розвитком агрорекреаційної сфери передбачає використання 
системного підходу;

– стратегічне управління передбачає досягнення поставлених цілей та завдань шляхом 
розробки й реалізації відповідної політики, системи планів і програм;

– стратегічне управління розвитком агрорекреаційної сфери кінцевою метою ставить 
підвищення ефективності використання рекреаційного потенціалу в інтересах економіко- 
соціального розвитку регіону в довгостроковій перспективі.
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На нашу думку, механізм стратегічного управління агрорекреаційною сферою регіону, 
на відміну від механізму тактичного й оперативного управління, має включати не тільки вза-
ємодіючі елементи у вигляді методів, способів і функцій управління, а й стратегії, процедури 
коригування в процесі їх реалізації, досягнення результативності функціональних і узагаль-
нюючих стратегій управління розвитком агрорекреаційного комплексу в системі регіональної 
економіки.

Стратегічне управління розвитком агрорекреаційної сфери в регіоні передбачає розгляд 
двох основних взаємопов’язаних блоків управління – планування та регулювання. Плануван-
ня передбачає аналіз, концептуалізацію, стратегування та програмування рекреаційної сфери, 
виходячи з планування відбувається регулювання впровадження управління агрорекреацій-
ною сферою, а саме адаптація, корегування, моніторинг та реалізація [2].

Особливість стратегічного управління розвитком агрорекреаційної сфери регіону поля-
гає ще і в тому, що управління в стратегічному періоді (5–8 років) як таке не видається мож-
ливим, тому що вплив на перспективний, стратегічний розвиток агрорекреаційного комплексу 
можливий тільки в поєднанні з поточним і перспективним управлінням ефективним функціо-
нуванням агрорекреаційної сфери, тобто виступаючи провідником стратегічного управління.

У такому разі механізм стратегічного управління агрорекреаційною сферою регіону 
включає:

– розробку й спрямоване впровадження нормативно-правових та адміністративно-роз-
порядчих актів державних, регіональних і місцевих органів управління рекреаційною сферою 
і соціально-економічним розвитком території відповідно до своїх компетенцій;

– застосування методів, моделей, способів і процедур щодо реального досягнення ре-
зультативності стратегічного управління рекреаційною сферою регіону;

– здійснення функцій стратегічного планування, програмування, організації, контролю, 
моніторингу та обліку;

– реалізацію принципів, методів, прийомів інструментарію регулювання природоохо-
ронної діяльності в регіоні, включаючи регулювання інвестиційних процесів у рекреаційній 
сфері;

– прийняття й дотримання в процесі оперативного, поточного управління стратегій різ-
ної спрямованості, цілей та місії рекреаційної сфери регіону;

– розробку та застосування заходів з реалізації функцій і стратегій управління розвит-
ком рекреаційної сфери регіону.

Раціональність взаємодії елементів механізму стратегічного управління, відповідно до 
представлених вище принципів, може проявлятися в конкретизації та раціоналізації спрямо-
ваності дії кожного з них, у спільному досягненні високого рівня ефективності стратегічного 
управління агрорекреаційною сферою регіону.

Стратегічне управління розвитком агрорекреаційної сфери необхідно здійснювати па-
ралельно в двох аспектах: збереження і розвиток наявних об’єктів рекреаційної сфери та по-
ліпшення позиції регіону на глобальному ринку рекреаційних послуг [1]. Державна та регі-
ональна стратегії мають приділяти останньому моменту значну увагу. Система управління 
розвитком агрорекреаційної сфери має відповідати цілій низці вимог. Формування структури, 
функцій та методів управління має ґрунтуватися на системному підході, що забезпечує поєд-
нання й взаємодію елементів системи на різних рівнях управлінської ієрархії з урахуванням 
усіх реалізованих при цьому функцій.

Це забезпечить єдність мети й високу скоординованість дій окремих учасників і сис-
темоутворюючих елементів і механізмів галузі. Система управління розвитком рекреаційної 
сфери має бути відкритою, що дасть змогу забезпечити її стійкість за рахунок можливості 
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адаптації до мінливих умов на ринку рекреаційних послуг, готовність оперативно реагувати на 
зміну кон’юнктури, використовуючи широкі можливості наявних у розпорядженні державних 
органів управління адміністративних, економічних, інформаційних та інших ресурсів. Таким 
чином, рекреаційна сфера не має розглядатися лише як сфера пасивного розподілу створе-
ної вартості. Нині рекреація активно бере участь у відтворювальному процесі, є провідником 
ринкових сигналів про структуру сукупного попиту, сприяє диверсифікації структури вироб-
ництва, диференціації продукту, притоку технологічних управлінських інновацій в економіку 
регіону, підвищує рівень її організації, надаючи кумулятивний вплив на розвиток економіки 
країни та вирішення соціальних проблем суспільства.

Зазначимо, що з урахуванням специфіки об’єкта дослідження – агрорекреаційної сфе-
ри регіону, тісно пов’язаної як у функціональному, так і, зокрема, інвестиційному аспекті з 
екологічним складником регіональної економіки, є досить важливим вбудовування в систему 
функцій стратегічного управління рекреаційною сферою функції регулювання, оскільки ор-
ганічно включаються в неї питання стимулювання (в тому числі інвестиційної діяльності в 
рекреаційній сфері), що вимагають значної уваги як з боку дослідників цієї проблеми, так і з 
боку адміністративних органів, що реалізують ці функції.

На наш погляд, система стратегічного управління розвитком агрорекреаційної сфери 
мусить мати багатосуб’єктну та багаторівневу структуру, відповідну сучасним принципам 
організації стратегічного управління й ефективного ринкового господарювання, одночасно 
враховуючи важливу соціально-економічну роль об’єкта управління в забезпеченні зростання 
рівня життя і здоров’я населення. Для вирішення завдань гармонізації та регіоналізації ви-
никає об’єктивна необхідність формування самостійного підрозділу в системі регіонального 
управління, яке могло б взяти на себе весь комплекс питань безпосереднього забезпечення 
діяльності інфраструктури рекреаційної сфери в регіоні, одночасно включаючи в цей про-
цес усі зацікавлені сторони. Створення на регіональному рівні координаційної ради з питань 
розвитку інфраструктури дасть змогу сформувати в його структурі за необхідності відділ з 
розвитку рекреаційної сфери.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 
1. Стратегічне управління розвитком агрорекреаційної сфери – діяльність з розробки та реалі-
зації стратегії розвитку агрорекреаційної сфери, відповідних цільових програм, планів, стра-
тегічних рішень, завдань і заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання 
рекреаційного потенціалу в інтересах соціально-економічного розвитку регіону в довгостро-
ковій перспективі.

2. Раціональність взаємодії елементів механізму стратегічного управління, відповідно 
до представлених вище принципів, може проявлятися в конкретизації та раціоналізації спря-
мованості дії кожного з них, у спільному досягненні високого рівня ефективності стратегічно-
го управління агрорекреаційною сферою регіону.
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АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ТА СТРУКТУРИ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

У статті з’ясовано, що у суспільствах з високим рівнем людського потенціалу прояви корупційної 
діяльності спостерігаються набагато рідше. Людський потенціал підвищує ефективність економічної 
взаємодії, полегшує координованість дій, стимулює розвиток ефективної кооперації. Тому поряд з про-
веденням послідовної внутрішньої і зовнішньої політики забезпечення соціально-економічної стабільнос-
ті до основних факторів економічного розвитку країни слід також віднести необхідність нарощування 
людського потенціалу всіх рівнів економічної взаємодії. Виявлено, що створення гнучких умов на ринку 
праці дає змогу миттєво реагувати на економічні перетворення, зважаючи на соціальне орієнтування та 
реальні перспективи, це є однією з важливих умов, що створюють сучасний ринковий механізм підтрим-
ки збалансованого суспільного виробництва, розвитку суспільної економічної орієнтації, стабілізування 
становища у всій державі і у межах певних регіонів, зниження рівня міграції. Здійснено аналіз стану та 
структури ринку праці України та виявлено такі наявні проблеми, як: високий рівень такого явища, як ті-
ньова зайнятість; висока частка, яку становлять економічно неактивні громадяни у працездатному віці – 
близько 8 млн; низький рівень працевлаштованих у пропорції з усім населенням; невідповідність якісного 
рівня робочого ресурсу потребам сьогоденної економічної галузі; дисбаланс попиту і пропозиції робочої 
сили фактично у всіх фахових групах; суттєве безробіття серед молодих людей (насамперед до 25 років); 
слабка підприємницька ініціатива людей, що, зокрема, вказує на те, що необхідна більша увага системі 
держпідтримки приватного підприємництва серед населення; відсутність способів співробітництва та 
взаємодії Державної служби зайнятості та відповідних приватних агентств, банк даних із вакансіями 
та шукачами роботи яких уп’ятеро більший від аналогічної бази Державної служби зайнятості, через 
що спотворюється ефективна підготовка працівників, які необхідні економіці. Крім того, відомості, які 
містить Єдина інформаційно-аналітична система держслужби, обмежують вільні вакансії з непривабли-
вим рівнем заробітної плати та шукачів роботи, що є неконкурентоспроможними особами.

Ключові слова: зайнятість, ринок праці, держава, державне управління, державна політика, 
трудові ресурси.

I. O. Venher. Analysis of the current situation and structure of the labor market of Ukraine
The article shows that in societies with high levels of human potential corruption is less common. Hu-

man potential increases the effectiveness of economic interaction, facilitates coordination, stimulates the devel-
opment of effective cooperation. Therefore, along with a consistent internal and external policy to ensure the 
 socio-economic stability of the main factors of economic development of the country should also include the need 
to increase the human potential at all levels of economic interaction. It is revealed that the creation of flexible con-
ditions in the labor market make it possible to respond instantly to economic transformations, taking into account 
social orientation and real prospects – one of the important conditions that create a modern market mechanism for 
maintaining balanced social production, development of social economic orientation, stabilization of the situation 
in all state and within certain regions, reducing the level of migration. The analysis of the state and structure of the 
labor market of Ukraine is carried out and the following problems are identified: a high level of such phenomenon 
as shadow employment; the high proportion of economically inactive citizens of working age – about 8 million; low 
level of employment in proportion to the whole population; mismatch in the quality of the workforce to the needs 
of today’s economic sector; imbalance of labor supply and demand in virtually all professional groups; significant 
unemployment among young people (above 25 years of age); weak entrepreneurial initiative of the people, which, 
in particular, indicates that more attention is needed to the state support system for private  entrepreneurship 
among the population; lack of cooperation and synergies between the State Employment Service and relevant 
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private agencies whose job vacancies and jobseekers’ databases are five times larger than the similar State Em-
ployment Service database, thereby distorting the effective training of workers needed by the economy. In addition, 
the information contained in the Unified Civil Service Information and Analytical System limits vacancies with 
unattractive wages and job seekers who are non-competitive persons.

Key words: employment, labor market, state, public administration, public policy, labor resources.

Постановка проблеми. Серед важливих особливостей людського потенціалу необхідно 
підкреслити його значний вплив на соціально-економічний розвиток, формування ефективно-
го демократичного суспільства. Завдяки високому рівню довіри в суспільстві агенти соціальної 
взаємодії набагато легше досягають взаєморозуміння і адаптуються до нових форм ринкового 
функціонування. У суспільствах з високим рівнем людського потенціалу прояви корупційної 
діяльності спостерігаються набагато рідше. Людський потенціал підвищує ефективність еко-
номічної взаємодії, полегшує координованість дій, стимулює розвиток ефективної кооперації. 
Тому поряд з проведенням послідовної внутрішньої і зовнішньої політики забезпечення соці-
ально-економічної стабільності до основних факторів економічного розвитку країни слід також 
віднести необхідність нарощування людського потенціалу всіх рівнів економічної взаємодії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У ході дослідження було проаналізовано ро-
боти С. Коваль, В. Рубежанської та ін., а також матеріали Державної служби статистики Украї-
ни. Вважаємо, що сучасний стан розвитку нашої держави не нівелює актуальності досліджень 
у цьому напрямі, що й зумовило вибір теми статті.

Мета статті – здійснити аналіз поточного стану та структури ринку праці України.
Виклад основного матеріалу. Переходом до ринкової системи в українській госпо-

дарській галузі зумовлюються нові за якістю суспільні наслідки у сфері праці та зайнятості. 
Особливістю сучасної ринкової праці є те, що за одночасного вивільнення робочої сили, що є 
зайвою, та росту неповної зайнятості офіційному показнику безробіття відповідатиме досить 
невеликий результат. Це пов’язується з тим, що є ще й приховане безробіття, нерегламенто-
вана зайнятість та самозайнятість населення. Ці явища супроводжують недовантаження під-
приємницьких потужностей, надання неоплачуваних відпусток, неповну зайнятість упродовж 
робочих днів і тижнів, недостатнє зростання продуктивності праці, виробничих обсягів, жит-
тєвого рівню персоналу. Це посилює рівень криміногенної ситуації, породжуючи соціальні 
конфлікти та суспільний психологічний дискомфорт. Для розв’язання названих проблем варто 
зайнятися створенням результативної системи керування зайнятістю суспільства і її трансфор-
мування та соціалізацією умов ринку праці згідно з вимогами сьогодення.

Нині ринок праці є одним з інструментів успішного та швидкого підйому національної 
економічної системи будь-якої країни. Жодна з національних економік не буде існувати без 
ринку праці [3]. Метою єдиної соціальної політики ЄС є не лише поліпшення добробуту на-
селення кожної країни з держав-членів, але і подальший стійкий економічний та соціальний 
його розвиток [2]. Створення гнучких умов на ринку праці дає змогу миттєво реагувати на 
економічні перетворення, зважаючи на соціальне орієнтування та реальні перспективи, – одні 
з важливих умов, що створюють сучасний ринковий механізм підтримки збалансованого сус-
пільного виробництва, розвитку суспільної економічної орієнтації, стабілізування становища 
у всій державі і у межах певних регіонів, зниження рівня міграції. Для пошуку ефективних 
рішень щодо розвитку та зміцнення України у цій сфері необхідно насамперед проаналізувати 
поточні тенденції, характерні для нашої держави, та виявити можливі проблеми та прогалини, 
що його стримують. Зокрема, варто звернути увагу на основні демографічні показники. На 
рис. 1 наведено динаміку населення України протягом 2000–2018 рр.

Згідно з наведеними даними, населення України поступово зменшується починаючи з 
2000 року і до сьогодні. Зменшення кількості населення в країні є загрозою для ринку праці, 
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оскільки зменшується кількість потенційного трудового потенціалу, як результат, зменшуєть-
ся ВВП країни. 

За час незалежного існування країни системними економічними змінами в державі, пе-
реходом до ринкових відносин, приватизацією ресурсів, створенням середніх та малих підпри-
ємств, процесами глобалізації, трансформацією міжнародної економіки та світових відносин 
було зумовлено розвиток і створення нинішнього ринку праці. У табл. 1 наведено динаміку 
зайнятого населення за статтю та місцем проживання у 2010–2017 рр.

Таблиця 1
Динаміка зайнятого населення за статтю та місцем проживання у 2010–2017 рр.

Показник Рік Відхилення 2017 
від 2010, +/-2010 2014 2015 2016 2017

Усе населення 19180,2 18073,3 16443,2 16276,9 16156,4 -3 023,80
з нього

працездатного віку 17451,5 17188,1 15742,0 15626,1 15495,9 -1 955,60

Жінки 9 442,0 8 718,9 7 872,4 7 827,4 7 771,2 -1 670,80
з них

працездатного віку 8 194,9 8 169,4 7 489,0 7 490,9 7 424,7 -770,20

Чоловіки 9 738,2 9 354,4 8 570,8 8 449,5 8 385,2 -1 353,00
з них

працездатного віку 9 256,6 9 018,7 8 253,0 8 135,2 8 071,2 -1 185,40

Міські поселення 13072,2 12780,9 11309,0 11178,5 11109,3 -1 962,90
з них

працездатного віку 12173,4 12263,7 10869,5 10771,5 10689,2 -1 484,20

Сільська
місцевість 6 108,0 5 292,4 5 134,2 5 098,4 5 047,1 -1 060,90

з них
працездатного віку 5 278,1 4 924,4 4 872,5 4 854,6 4 806,7 -471,40

Джерело: складено за матеріалами Державної служби статистики України [1]
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Рис. 1. Динаміка населення України у 2000–2018 рр., млн ос.
Джерело: складено за матеріалами Державної служби статистики України [1]
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За наведеними даними можна зробити висновок, що з 2010 по 2017 роки значно зменши-
лася кількість осіб працездатного віку як чоловічої, так і жіночої статі, а саме на 1185,4 та на 
770,2 тис. осіб відповідно. При цьому у міській місцевості кількість працездатного населення 
зменшилася на 1484,2 тис. ос., а на селі – на 471,4 тис. ос.

За теперішніх умов основні фактори, які чинять вплив на процеси, що мають місце на 
ринку праці, включають: структурну перебудову економіки, в тому числі переважаючий роз-
виток галузі обслуговування; прискорення економічного росту; збільшення підприємницького 
потенціалу; науково-технічного прогресу, суспільної інформатизації; державного регулюван-
ня розвитку потенціалу робочої сили, ринку праці та працевлаштованості. На рис. 2 наведено 
динаміку рівня зайнятості населення у 2010–2017 роках.

На рисунку яскраво видно, що загальний рівень зайнятості зменшується з кожним роком 
протягом усього аналізованого періоду, при цьому рівень зайнятості населення працездатного 
віку у 2017 році зріс на 0,3%. 

Сучасний ринок праці України характеризується дисбалансом між попитом та пропози-
цією робочої сили, який відображається у професійно-кваліфікаційній невідповідності. Дис-
онанс якісної та кількісної підготовки кадрів призводить до підвищення структурного безро-
біття, що має вплив на ефективність функціонування економіки, розвиток науково-технічного 
прогресу; зниження виробництва товарів та послуг, а отже, скорочення ВВП [4].

Упродовж останніх років відбувається трансформація українського ринку праці, що су-
проводжують окремі негативні наслідки, у тому числі пов’язані із тим, що знижується про-
дуктивність праці, погіршуються умови роботи, поширюється нестандартна зайнятість та ін. 
Значним чином проявляється професійно-кваліфікаційний дисбаланс між попитом та пропо-
зицією в межах національного ринку праці, посиленому навантаженню піддається система 
регіональних ринків праці, зростає рівень безробіття та соціальна напруга в державі. У табл. 
2 наведено рівень безробіття за професійними групами у 2014–2017 рр.

Таким чином, аналізуючи дані з таблиці, видається, що загальна кількість офіційно 
зареєстрованих осіб у період з 2014 по 2017 рік поступово з кожним роком зменшувалась. 
Динаміка зменшення помітна за такими професійними групами, як професіонали, фахівці, 
працівники сфери торгівлі та послуг, кваліфіковані робітники сільського та лісового госпо-
дарств, риборозведення та рибальства, кваліфіковані робітники з інструментом, робітники 
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з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, 
складання устаткування та машин, найпростіші професії. Стосовно таких професійних груп, 
як законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі), технічні служ-
бовці, то порівняно з 2014 роком кількість зареєстрованих безробітних у 2015 році навпаки 
збільшилась, а вже з 2016 року поступово зменшувалась.

Безробіттю властива неоднаковість наслідків, які відчувають на собі різні категорії ро-
бітників. Так, безробіття серед управлінців нижче, ніж у робітничому класі. Перші також рід-
ше підпадають під звільнення, коли відбувається спад, ніж останні. Підприємствам не надто 
характерне звільнення кваліфікованих кадрів, на навчання яких були витрачені певні гроші. 
Значно частіше безробітними залишаються молоді люди, ніж дорослі. У деяких державах під 
дискримінацію підпадають і жінки, окремі національності й раси. Циклічному безробіттю та-
кож притаманна глибина соціальних наслідків. Через депресію багато громадян стають безді-
яльними, внаслідок чого вони втрачають кваліфікацію, самоповагу, занепадають моральні за-
сади, розпадається сім’я, відбуваються суспільні і політичні заворушення. У зв’язку з масовим 
безробіттям відбуваються швидкі, іноді надто бурхливі соціальні і політичні зміни.

Реалізація структурних зрушень на ринку праці зумовлена тим, що суспільні й еконо-
мічні відносини в умовах сучасного глобалізованого світу трансформуються. Посилюється 
конкуренція, розвивається економіка знань, інформаційні технології, змінюється зміст і форма 
праці – все це спричиняє потребу оновити систему регулювання ринку праці. Для нашої краї-
ни актуальності набуває також низка внутрішніх чинників, пов’язаних із соціально-економіч-
ною нестабільністю. Їх спричинює посилена соціальна напруга на тлі того, що знижується 
рівень життя, погіршуються умови зайнятості, є територіальна та професійно-кваліфікаційна 

Таблиця 2
Динаміка рівня безробіття за професійними групами у 2014–2017 рр.

Показник
Кількість зареєстрованих 

безробітних, тис. осіб Відхилення 2017 
від 2014, +/-2014 2015 2016 2017

Усього 512,2 490,8 390,8 354,4 354,40
Законодавці, вищі державні 

службовці, керівники, менеджери 
(управителі)

58,9 67,1 64,5 50,3 50,30

Професіонали 48,6 43,0 33,2 29,5 29,50
Фахівці 50,6 49,3 36,6 32,4 32,40

Технічні службовці 29,2 30,2 20,4 18,9 18,90
Працівники сфери торгівлі 

та послуг 73,9 73,8 54,9 52,5 52,50

Кваліфіковані робітники сіль-
ського та лісового господарств, 
риборозведення та рибальства

24,4 24,3 21,7 20,3 20,30

Кваліфіковані робітники 
з інструментом 58,9 48,9 35,9 31,5 31,50

Робітники з обслуговування, 
експлуатації та контролювання за 
роботою технологічного устатку-

вання, складання устаткування 
94,3 82,4 70,4 67,4 67,40

Найпростіші професії 73,4 71,8 53,2 51,6 51,60
Джерело: складено за матеріалами Державної служби статистики України [1]
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диспропорція попиту та пропозиції на ринку праці, загострюється ситуація в межах локальних 
ринків праці.

Серед головних проблемних питань, які необхідно вирішити державі, щоб забезпечити 
стабільну роботу національного ринку праці, можна виокремити наявність: 

– високого рівня такого явища, як тіньова зайнятість. Кількість офіційно працевлашто-
ваних дорівнює кількості людей пенсійного віку;

– високої частки, яку становлять економічно неактивні громадяни працездатного віку – 
близько 8 млн. Якщо створити сприятливе середовище на ринку праці, 40 відсотків з них мо-
жуть вважатися суттєвим ресурсом для того, щоб відновити трудовий потенціал країни; 

– низького рівня працевлаштованих у пропорції з усім населенням; 
– невідповідності якісного рівня робочого ресурсу потребам сьогоденної економічної 

галузі;
– дисбалансу попиту і пропозиції робочої сили фактично у всіх фахових групах. Значно 

не вистачає працівників високотехнологічним промисловим виробництвам; 
– суттєвого безробіття серед молодих людей (передусім до 25 років). Це спричинили, 

зокрема, недоліки наявної системи профнавчання, відсутнє належне співробітництво освітніх 
установ, роботодавців та місцевих владних виконавчих органів, незадовільні умови праці, не-
достатня мотивація молоді опановувати робітничі професії, низький рівень їхньої профадап-
тації в умовах виробництва тощо;

– слабкої підприємницької ініціативи людей, що вказує на те, що необхідна більша увага 
системі держпідтримки приватного підприємництва серед населення; 

– відсутності способів співробітництва та взаємодії Державної служби зайнятості та 
відповідних приватних агентств, банк даних із вакансіями та шукачами роботи яких уп’ятеро 
більший від аналогічної бази Державної служби зайнятості, через що спотворюється ефектив-
на підготовка працівників, які необхідні економіці.

Крім того, незадовільна статистика вбачається у рівні прихованої зайнятості на ринку 
праці України. Згідно з даними таблиці, загальна кількість неформально зайнятого населення 
віком 15–70 років у 2016 році становила 3 млн 961,2 тис. осіб, у 2017 році – вже зменшена на 
265,6 тис. осіб, а у 2018 році – зменшена ще на 154,3 тис. осіб. Найбільша кількість прихованої 
зайнятості у сільському господарстві, лісовому господарстві та рибному господарстві – 40,8%, 
яка з кожним роком лише збільшувалась: у 2017 році – 42,1%, у 2018 році – 42,9%. Ще істот-
ний рівень прихованої зайнятості в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних 
засобів і мотоциклів – близько 20%: у 2016 році – 20,9%, у 2017 році – 19,6%, у 2018 році – 
18,2%. Найменша кількість «неоформлених» працівників у такій сфері діяльності, як тим-
часове розміщування й організація харчування – 2,5%, транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність – 3,7%, хоча у 2017 році їх кількість зросла і становила вже 
4,2% [1].

Для того щоб ефективно реалізувати державну політику зайнятості громадян, необхідно 
забезпечити соціальну орієнтацію економічного курсу на те, щоб зберегти та розвивати тру-
довий потенціал та підтримувати достатнє ресурсне забезпечення: правове, фінансове, адміні-
стративно-організаційне, наукове, інформаційне.

Найперспективнішими інструментами для того, щоб регулювати ринок праці, є ті, що 
передбачають врахування об’єктивного впливу кожного глобального тренду і мають спряму-
вання на те, щоб активізувати інноваційну зайнятість, підприємницьку активність громадян, 
забезпечити баланс між ринком освітньої послуги та ринком праці, прогнозувати попит і про-
позиції на ринку праці, їхні обсяг і структуру, підвищити конкурентоспроможність спеціаліс-
тів і розширити коло достойних вакансій.
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Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Під-
сумовуючи все вищесказане, можемо зробити висновок, що у сучасній сфері зайнятості в 
Україні загострилися застарілі проблеми і внутрішні суперечності минулого та з’явилося на-
шарування нової проблематики через економічну кризу та тривалий конфлікт на Сході Укра-
їни, прорахунки у державній діяльності щодо зайнятості. Щоб подолати кризу ринку праці, 
принципово важлива роль відводиться державній інвестиційній політиці, завдяки якій має 
формуватися привабливий інвестиційний клімат, ефективно мають використовуватися вну-
трішні ресурси, насамперед мають залучатися кошти людей, має бути надійною банківська 
система, створюватися реальні перепони і стимули проти грошового відтоку з України. Дієвим 
способом підвищити зайнятість громадян та вдосконалити її структуру є намагання збільши-
ти реальні доходи людей, отже, споживання, та підвищити зовнішньоекономічну активність 
бізнес-структур.
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СОЦІАЛЬНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
СУСПІЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

У статті висвітлено актуальні питання щодо забезпечення реалізації державою соціальної 
функції на сучасному історичному етапі соціального, економічного, культурного розвитку суспільства, 
відзначено об’єктивну зумовленість еволюції соціальної функції та необхідність відповідних змін у 
державній соціальній політиці у відповідності до сучасних суспільних тенденцій. Відзначається про 
необхідність постійного вивчення і вдосконалення наявних теоретичних знань у частині виконання 
державою соціальної функції, а також узагальнення емпіричних досліджень і формулювання практико 
орієнтованих висновків та пропозицій, що зумовлюється швидкістю сучасних змін у сфері соціально-е-
кономічного розвитку та суспільно-політичних відносин.

Окреслено різноманітні підходи до реалізації державою соціальної функції у контексті її еволю-
ційної трансформації через призму інших функцій та управлінської діяльності держави. Розглянуто ок-
ремі аспекти здійснення державою управлінської діяльності на сучасному етапі суспільного розвитку, 
виконання нею окремих функцій з організації суспільного життя, взаємозв’язок та взаємозумовленість 
соціальної функції з іншими функціями держави. 

Зосереджено увагу на первинності і необхідності активної ролі держави у формуванні сучасної 
економічної та соціальної політики, а також у процесах регулювання суспільних взаємин. Проаналізова-
но вплив глобалізаційних процесів на реалізацію соціальної функції держави, окреслено окремі аспекти 
децентралізаційних процесів із забезпечення життєдіяльності суспільства. 

Виокремлено окремі актуальні питання щодо виконання українською державою соціальної функ-
ції. Зазначено про необхідність оновлення Україною основних засад виконання соціальної функції та її 
модернізації відповідно до сучасних умов з метою створення справедливої системи розподілу ресурсів 
та компромісного вирішення питань співвідношення приватних інтересів окремих громадян (соціальних 
груп) з інтересами всього суспільства. 

Ключові слова: держава, функції держави, соціальна функція, державне управління, глобалізація, 
децентралізація, соціальна політика. 

V. T. Ventsel. Social function of the state in conditions of transformation of social processes
The article deals with topical issues related to the provision of social function by the state at the present 

historical stage of social, economic and cultural development of society, notes the objective conditionality of 
the evolution of social function and the need for appropriate changes in state social policy in accordance with 
current social trends.

At the present, there is a considerable amount of research concerning the perform of a social function 
by the state and the formation of the maximum possible human-centric social policy. However, the modern dy-
namic rhythm of life and the velocity of social transformation requires permanent study and improvement of the 
available theoretical knowledge in this field, as well as generalization of empirical research and formulation of 
practically oriented conclusions and suggestions.

The state, like any organizational system is in the process of continual evolution. Accordingly, depend-
ing on the current context, state functions are changing and transforming. The modern post-industrial era is 
shaping new trends in socio-economic development, new cultural and humanitarian trends are emerging, new 
mentalities and worldviews are forming.
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The processes of globalization have a significant influence on the organization of public life. The social 
function must also be appropriately modernized and adapted to the contemporary civilizational context. Despite 
the globalization processes, as well as the significant influence of international corporations, the state will con-
tinue to play a major role in the issues of social protection and social welfare, in the humanitarian sphere, in the 
redistribution of national resources. Neither other structure is interested or capable of systematically perform-
ing the functions of satisfy of the vital needs of people without receiving certain tangible or intangible benefits.

The problem of ensuring the performance of social function and its modernization in accordance with 
current conditions is urgent for Ukraine. For Ukraine, it is necessary to update the social function and to create 
a fair system of resource allocation and system of compromise solution of the issues of correlation of the private 
interests of individual citizens (social groups) with the interests of the whole society.

Key words: state, state functions, social function, governance, globalization, decentralization, social 
policy.

Постановка проблеми. Однією з прикметних ознак початку XXI стала екзистенційна 
криза головної політичної інституції – держави. Результатом історичного розвитку людства ста-
ло те, що держава перетворилася на єдину загальновизнану і загальноприйнятну форму орга-
нізації та розвитку суспільного буття. Поряд з економічним рівнем, який є визначальним чин-
ником існування держави та її розвитку, особливе значення належить геополітичним аспектам. 
Геополітика визначає стратегічні напрями з метою досягнення державою своїх цілей та інтере-
сів з урахуванням географічного становища та ресурсно-економічного потенціалу. Незважаючи 
на сучасний високий рівень глобального науково-технічного прогресу та економічного розвитку, 
країни планети значно диференціюються за життєвим рівнем, культурним розвитком, економіч-
ними можливостями. Разом із тим держава продовжує відігравати вирішальну роль в організа-
ції сучасного суспільства і провідним напрямом її діяльності залишаються соціальні аспекти, 
оскільки вони стосуються проблем формування належного життєвого середовища.

Натепер є чимала кількість досліджень, що заслуговують на увагу, які стосуються вико-
нання державою соціальної функції та формування максимально можливої людиноцентричної 
соціальної політики. Однак сучасний гіпердинамічний ритм життя і швидкість соціальних 
трансформацій потребують постійного вивчення і вдосконалення наявних теоретичних знань 
у цій сфері, а також узагальнення емпіричних досліджень і формулювання практико орієнто-
ваних висновків та пропозицій.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці місця та ролі держави в сучас-
ному світі, в організації суспільного життя в умовах глобалізації та переходу до нового техно-
логічного укладу приділяється досить велика увага. Нині немає єдиної думки щодо функцій, 
які має виконувати сучасна держава, яким чином вона має взаємодіяти з суспільством. Осо-
бливо актуальною є проблема соціальної функції держави на сучасному етапі трансформацій-
них процесів у світі загалом та в Україні зокрема. Вивченню та аналізу особливостей соціаль-
ної функції, її виникненню та еволюції присвячено широке коло досліджень та публікацій як 
з боку вітчизняних, так і зарубіжних учених. Окремі аспекти, що характеризують виконання 
державою соціальної функції, розглядалися І. Арістовою, В. Бульбою, С. Горбатюк, В. Го-
шовською, Н. Дєєвою, В. Купрійчуком, Е. Лібановою, О. Петроє, Т. Семигіною, В. Скуратів-
ським,  В. Тропіною, В. Трощинським, Н. Ярош та іншими науковцями. Серед іноземних уче-
них слід виокремити дослідження таких науковців, як А. Аслунд, Дж. Б’юкенен-молодший, 
Г. Еспінг-Андерсен, Е. Ліндаль, У. Лоренс, Г. Терборн, Р. Тітмус, Ф. Уільямс та інших.    

Метою статті є аналіз соціальної функції у контексті впливу на інші функції держави, 
а також визначення місця і ролі держави щодо забезпечення виконання соціальної функції в 
умовах трансформації суспільних відносин.  

Виклад основного матеріалу. Держава, як і будь-яка організаційна система, перебуває 
у процесі постійних еволюційних змін. Відповідним чином залежно від поточного  контексту 
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змінюються і трансформуються державні функції. Нині держава і виконувані нею функції 
значно різняться від тих, які існували в доіндустріальний та індустріальний періоди. Сучасна 
постіндустріальна епоха привносить нові тенденції в суспільно-економічний розвиток, з’яв-
ляються нові культурні та гуманітарні тренди, формуються нова ментальність та світоглядні 
цінності. 

Державна організація життя суспільства набуває нового сенсу і нових рис. Глобалізація 
відкриває не тільки фізичні кордони між державами, вона лібералізує рух капіталів і товарів, 
культурних цінностей, інформаційних потоків, що певною мірою ускладнює роль держави як 
регулятора і координатора всіх процесів життєдіяльності суспільства. На поточний момент 
держава в узагальненому вигляді виконує декілька основних функцій:

– здійснює політичне управління суспільством, скоординовує його на вирішення жит-
тєво важливих проблем існування та розвитку;

– опікується питаннями безпеки, цілісності кордонів, збереженням економічної та по-
літичної стабільності;

– вирішує соціальні проблеми суспільства [1, с. 192].
Управлінські функції держави піддаються постійним змінам під впливом зовнішніх 

умов та внутрішніх факторів. Наприклад, для таких держав, як Україна, актуальною є 
законодавча функція, яка має забезпечити формування умов для трансформації економіч-
ного та політичного середовища в контексті задекларованих напрямів щодо лібералізації 
економічних відносин та інтеграції до європейського суспільно-політичного середовища. 
Для економічно розвинених країн більшої актуальності набуває регулююча функція, яка 
має підтримувати стабільність і стійкість економіки, забезпечувати більш рівномірний 
розподіл матеріальних благ серед населення. На тлі зростання терористичних загроз для 
багатьох країн однією з першорядних функцій є забезпечення безпеки своїх громадян та 
захист об’єктів інфраструктури. Таким чином, іще раз слід наголосити на контекстуаль-
ності виконуваних державою функцій – у конкретний історичний період конкретні країни 
забезпечують виконання своїх функцій з урахуванням визначених пріоритетів, внутрішніх 
та зовнішніх чинників. Водночас фактична діяльність держави також піддається впливу 
суспільства, яке задає напрями і параметри діяльності держави та певною мірою впливає 
на формування вектора суспільного розвитку держави [2, с. 24]. Однак специфіка держав-
ної організації суспільного життя полягає в тому, що базисом для всіх процесів виступає 
політична функція. Йдеться про те, що, незважаючи на рівень соціально-економічного та 
соціогуманітарного розвитку, держава має вирішувати такі завдання, як забезпечення на-
ціональної безпеки, регулювання взаємин між суспільними групами та індивідами, здійс-
нення управлінських функцій, забезпечення певного життєвого рівня населення і надання 
йому принаймні мінімально необхідних публічних послуг. Головне призначення політич-
ної функції насамперед полягає у діяльності, спрямованій на формування демократичного 
суспільства, забезпечення його розвитку та соціальної єдності [2, с. 24]. Зважаючи на це, 
політична функція безпосереднім чином взаємопов’язана і впливає на інші функції, що 
виконуються державою.

Вихідним пунктом змістового призначення і діяльності держави є те, що вона має відо-
бражати і захищати інтереси всього суспільства та діяти відповідно до них [3, с. 35]. Тобто го-
ловною кінцевою метою здійснюваної державою політики є досягнення загального блага, що 
уособлює комплекс цінностей і традицій, а також політико-правових, соціально-економічних, 
культурних інституцій, які у синтезі стимулюють створення умов, що сприяють розкриттю 
потенціалу особистості і досягнення індивідуального блага [3, с. 37]. На підставі того, що 
загальне благо є основою існування і функціонування держави, а його досягнення потребує 
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певних дій, отримує обґрунтування необхідність державного впливу на всі процеси життєді-
яльності суспільства. 

Необхідно відзначити, що в більшості розвинених країн визнається провідна роль дер-
жави у розподілі та перерозподілі національних ресурсів, а також у соціальній сфері. Загалом, 
рівень державного втручання в економічні та соціальні процеси є відображенням національ-
них традицій та пріоритетів і здебільшого визначається морально-етичними принципами, які 
сформувалися на відповідній території [1, с. 196]. Функціонування будь-якої держави безпо-
середнім чином пов’язане із суспільними процесами і з регулюванням суспільних відносин, 
серед яких чільне місце належить соціальним відносинам. Зазначене поняття охоплює всі су-
спільні відносини щодо розподілу і перерозподілу соціальних благ, забезпечення соціального 
захисту та соціального благополуччя громадян, а також гарантування соціальної безпеки як 
суспільства в цілому, так і окремо взятого громадянина [4, с. 16].  З цього погляду вся діяль-
ність держави містить соціальне спрямування і, відповідно, соціальна функція містить у собі 
економічну, духовну, культурну складову частину [5, с. 598]. Зважаючи на це, діяльність дер-
жави у соціальній сфері безпосередньо впливає на реалізацію нею економічної, політичної та 
інших функцій.   

Є думка, що соціальна функція держави зародилася на ранніх етапах розвитку людства 
як управлінська функція, що здійснювала регулюючий вплив на життєдіяльність суспільства. 
Вважається, що витоками соціальної політики є доброчинність, благодійність, які притаманні 
людству з доісторичних часів [6, с. 738]. У своєму історичному розвитку соціальна політика 
пройшла шлях від неорганізованої соціальної діяльності до налагоджених соціальних систем 
за участю держави та інших суб’єктів [6, с. 738]. Для успішного розвитку держави функції 
управління мають забезпечувати формування та налагодження в суспільстві відносин солі-
дарності, співпраці, взаємодії з метою забезпечення благополуччя кожної окремої людини і 
суспільства в цілому [5, с. 598]. За таких умов соціальна функція може проявлятися як своє-
рідний комунікаційний канал між державою з одного боку та суспільством або соціальними 
групами чи окремими індивідами з іншого щодо забезпечення гідного життя людей [7, c. 117], 
а також щодо забезпечення громадянського миру, здійснення соціального захисту найбільш 
вразливих верств населення, посилення соціальної справедливості та солідарності в суспіль-
стві, охорони індивідуальних прав і свобод людини [8, с. 16]. Наведене судження дає змогу 
сформулювати тезу про те, що соціальна функція передбачає виконання державою системних 
заходів задля відтворення населення та підтримання його певного життєвого рівня з метою 
збереження єдності та цілісності держави [9, с. 26]. 

У найбільш загальному вигляді соціальна функція відображає стан взаємин і рівень вза-
ємодії між державою та людиною, а також, що є більш важливим, ставлення держави до лю-
дини, яке можна оцінити за ступенем участі держави у процесах життєзабезпечення громадян. 
Важливим також є результативність та продуктивність державної участі у житті громадян, а 
саме той соціальний чи економічний ефект, який отримує суспільство від діяльності держави. 
Акцент має бути зміщений саме на результативність, а не на оцінювання якості задекларо-
ваних принципів чи цілей (які залишаються лише деклараціями без здійснення практичних 
кроків щодо їх імплементації). Якісне виконання державою соціальної функції є важливою 
основою для соціальної стабільності в суспільстві і дає йому змогу нормально функціонувати 
і розвиватися як системі [9, с. 28]. Тому створення і підтримання умов для всебічного розвит-
ку особистості, формування комфортного життєвого середовища є перманентним завданням 
держави, що визначає її історичну місію і є змістом її соціальної функції. 

Значний вплив на видозміни в організації суспільного життя та в діяльності дер-
жави здійснюють процеси глобалізації. Соціальна функція, яка безпосередньо пов’язана 
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з усіма процесами життєдіяльності суспільства, також має відповідним чином модер-
нізуватися й адаптуватися до сучасного цивілізаційного контексту. Незважаючи на те, 
що в умовах глобалізації посилюються процеси міжнародної інтеграції та процеси еко-
номічної, культурної, політичної уніфікації, а також посилюється вплив міжнародних 
корпорацій, держава і надалі відіграватиме головну роль у питаннях соціального захисту 
і соціального забезпечення, гуманітарній сфері, в питаннях перерозподілу національних 
ресурсів. Жодна інша структура не зацікавлена і не здатна системно виконувати функції 
стосовно задоволення життєвих потреб людей, не отримуючи за це певних матеріальних 
чи нематеріальних бенефіцій. Лише державні інституції мають організаційно-правові і 
владні можливості регулювати всі сфери життєдіяльності населення. Питання лише в 
тому, на якому якісному рівні і наскільки ефективно держава може забезпечувати вико-
нання своїх функцій. 

Одночасно з глобалізацією відбуваються процеси децентралізації. Багато державних 
функцій передається (делегується) на місцевий рівень, що, згідно з принципом субсидіар-
ності, має на меті покращити їхню якість і доступність. Причини передачі державою функ-
цій на місцевий рівень перебувають у площині процесів глобалізації, оскільки проявляється 
нездатність державних органів на достатньому рівні виконувати все нові й нові функції, 
які виникають з огляду на розвиток соціально-економічних та суспільно-політичних відно-
син, прискорений розвиток науково-технічного прогресу та зростаючі потреби населення, 
які відбуваються у контексті загальноцивілізаційних процесів планетарного єднання різних 
сфер людської діяльності [10, с. 30]. Таким чином, держава намагається зосередити ува-
гу на питаннях безпеки, розвитку економіки та вирішенні геополітичних проблем, тоді як 
питаннями життєдіяльності населення опікуються органи місцевого самоврядування. Інше 
завдання, яке вирішується делегуванням повноважень на місцевий рівень, – це залучення 
більшої частини ресурсів місцевих бюджетів для виконання соціальної функції і «розван-
таження» державного бюджету. Однак це не означає, що держава самоусувається від вико-
нання соціальної функції. Держава мусить забезпечувати формування і реалізацію політики 
в економічній, соціальній, політичній сферах. Тобто інституційна роль держави в управлін-
ні суспільством і забезпечення належних умов його існування залишається пріоритетною. 
В умовах глобалізації державі належить визначальна роль у процесах інтеграції в глобаль-
ний суспільний простір і забезпечення узгодженості власних інтересів із глобальними еко-
номічними та соціальними цілями. Вкрай важливим є збереження державної керованості 
і впливу на такі важливі суспільні сфери, як охорона здоров’я, освіта, екологічна безпека, 
підтримка соціально вразливих верств населення. Отже, в умовах глобалізації змістовна 
діяльність держави набуває нових форм і передбачає необхідність використання новітніх 
управлінських інструментів та технологій для забезпечення стабільності, самозбереження 
і розвитку суспільства.       

Проблематика забезпечення виконання соціальної функції, формування її нової сутності 
є вкрай актуальною для України. Соціальна політика є одним із пріоритетних, конституцій-
но закріплених видів державної діяльності. Трансформація цивілізаційної моделі державного 
устрою у бік формування демократичних засад управління суспільством та сучасні геополі-
тичні тренди зумовлюють необхідність проведення в Україні тотального переформатування 
підходів до здійснення соціальної політики. Серед проблем сучасної України особливо виді-
ляються:

– політичне та інституційне дистанціювання держави від громадян;
– ігнорування суб’єктності індивіда як повноцінного учасника процесів формування 

та реалізації соціальної політики;
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– взяття державою надмірних соціальних зобов’язань, які не корелюються з фінансо-
вими можливостями;

– відсутність системного взаємозв’язку та взаємоузгодженості соціальної політики з 
іншими напрямами діяльності держави та ін.

Проблемою залишається відсутність серйозних зрушень щодо трансформації патерна-
лістичної соціальної політики та створення соціально орієнтованих ринкових механізмів, які 
були б здатні зменшити диспропорції у життєвому рівні населення і посилити адресну спря-
мованість державної соціальної допомоги. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Для 
України вкрай актуальним є оновлення соціальної функції для формування справедливої сис-
теми розподілу ресурсів та компромісного вирішення питань співвідношення приватних ін-
тересів окремих громадян чи соціальних груп з інтересами всього суспільства. Натепер ще 
немає достатньої кількості теоретичних досліджень та сформульованих концепцій, які були 
б релевантними сучасному становищу України і дали б змогу запровадити ефективну модель 
реалізації соціальної функції. Саме це має стати пріоритетом наукових розвідок та головним 
завданням державних інституцій.
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УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЮ ОСВІТОЮ НА ДЕРЖАВНОМУ 
ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

На підставі досвіду економічно розвинених країн (Сполучених Штатів Америки (США), Німеч-
чини, Франції, Канади) з’ясовано, що  є  пряма залежність темпів удосконалення та розвитку вироб-
ництва  від рівня професійної підготовки кадрів;  розглянуто відповідальність урядів окремих штатів 
США за стан справ у галузі професійної освіти, при управліннях яких функціонують Бюро директора з 
питань професійної освіти,  Ради професійного навчання, а на федеральному рівні – Бюро професійної 
освіти й освіти дорослих з підпорядкованим йому Національним науково-дослідним центром професій-
ного навчання і Національна консультативна рада з фахової освіти.

 Розглянуто систему навчання у Німеччині, де підготовка кваліфікованих робітників здійснюєть-
ся за дуальною формою навчання; з’ясовано, що держава контролює навчання у професійній школі, а 
торгово-промислова і реміснича палати здійснюють контроль навчання на виробництві; доведено, що 
на підставі Закону про професійну освіту регламентуються права й обов’язки підприємця і того, хто 
навчається. 

Доведено сувору централізацію системи освіти Франції,  де підготовка кадрів у державних і 
приватних ліцеях перебуває під контролем держави; з’ясовано, що єдина стратегія в галузі професій-
ного навчання розробляється міністерством професійної освіти, а відповідальність за фінансування 
професійних ліцеїв несе держава. 

З’ясовано, що у межах проєкту «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні» 
було вивчено досвід канадської системи професійної освіти, яка, на відміну від української, є децентра-
лізованою; доведено, що в Канаді в кожній провінції діє власна система професійної підготовки, проте  
управління ПТНЗ здійснюється за допомогою громадських формувань і у кожному закладі працює рада 
директорів (представників територіальної громади), яка здійснює стратегічне управління і до  компе-
тенції якої належить призначення і звільнення керівництва закладу професійної освіти. 

Обґрунтовано доцільність впровадження найкращого досвіду  розвинених країн щодо управління 
вітчизняною професійно-технічною освітою на державному та регіональному рівнях, а саме:  

– реалізацію дуальної форми навчання у професійно-технічних навчальних закладах; 
– запровадження прямих фінансових стимулів для підприємств, які організують професійну під-

готовку, у формі надання пільг, відшкодування витрат на неї або грантів;
– упровадження механізмів посилення соціально-економічного захисту працівників та учнів про-

фесійно-технічної освіти.
Ключові слова: державне управління, професійно-технічна освіта, регіональний рівень, децен-

тралізація, зарубіжний досвід.

L. M. Hren. Management of professional and technical education at the state and regional levels: 
foreign experience

Based on the experience of economically developed countries (the United States of America (USA), Ger-
many, France, Canada), it has been found that there is a direct dependency of improvement and production de-
velopment rates on the level of personnel’s professional training. It was shown that in the USA, responsibility for 
vocational training issues is borne by the governments of the individual states whose educational  directorates 
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operate the Office of the Director of Vocational Education. It was also found, that in each state, there are Voca-
tional Training Boards, and at the federal level there is the Bureau of Vocational and Adult Education with its 
National Vocational Training Research Center and the National Advisory Board on Vocational Education; the 
structure of the US vocational education system is presented.

There was analyzed the training system in Germany, where the training of skilled workers is carried out 
at the enterprises in the apprenticeship system by the dual form of training; it was found that the state controls 
training in vocational schools, and the Chamber of Commerce and Industry controls the training in production. 
It is proved that on the basis of the Law on Vocational Training the rights and obligations of the entrepreneur 
and the student are regulated, that the entrepreneurs are personally selected by students in the educational 
centers, and the training is carried out on the basis of the contract on industrial apprenticeship. The Federal 
Institute for Vocational Education in Germany develops and approves, with the relevant branch ministry, in-
structions governing the content and process of teaching a particular profession.

The rigorous centralization of the education system of France has been proved, where personnel training at 
public and private lyceums is under state control. It was found that a unified vocational education strategy is de-
veloped by the Ministry of Vocational Education and that the state that holds the diploma monopoly is responsible 
for financing vocational lyceums. Vocational education has been found to be free of charge and secular, and laws, 
ordinances and other educational documents are adopted at the state level and are binding on everyone.

It was found that the experience of the Canadian vocational training system, which, unlike the Ukrainian 
one, is decentralized, was explored within the framework of the Decentralization of Vocational Training Man-
agement in Ukraine project. It is proved that in each province there is a system of vocational training, however 
the management of a vocation-and-technical training institution (VTTE) is carried out with the help of public 
formations, and in each institution there is a board of directors (representatives of the territorial community), 
which carries out strategic management and the competence of which includes appointment and dismissal of a 
VTTE’s management. Vocational training institutions in Canada have a leading role in training skilled workers 
for local and regional job markets. An important difference in the management of VTTEs is considered: the 
selection of teaching staff is made by certain criteria, namely: appropriate qualification level (determined by 
the industry professional association), considerable practical experience in the specialty, teachers’ pedagogical 
training and pedagogical experience.

The expediency of introducing the best experience of the developed countries on the management of 
national vocational education at the national and regional levels is substantiated, namely:

– realization of the dual form of training in vocational schools, which solves the actual tasks of adapting 
professional knowledge, skills, graduates’ ability of adapting to rapidly changing conditions of the labor mar-
ket; practical training improvement; training of specialists who meet employers’ qualification requirements and 
professional standards; confirmation of the competitiveness of a skilled worker in the labor market;

– the introduction of direct financial incentives for enterprises providing vocational training in the form 
of benefits, reimbursement or grants;

– introduction of mechanisms for strengthening socio-economic protection of workers and students of 
vocational education.

Key words: public administration, vocational education, regional level, decentralization, foreign expe-
rience.

Постановка проблеми. Міністерство освіти і науки України впродовж багатьох років 
плідно співпрацює з Європейським фондом освіти з питань удосконалення національної сис-
теми професійної освіти відповідно до європейських стандартів. Напрямами цієї співпраці 
є: навчання впродовж життя, розвиток професійних навичок і кваліфікацій, формування під-
приємливості, підвищення якості професійної освіти, оптимізація управління і фінансування, 
участь у Туринському процесі. У рамках Туринського процесу Міністерством освіти і нау-
ки України  підготовлений проєкт (2016 рік) «Децентралізація професійно-технічної освіти в 
Україні». Децентралізація  професійно-технічної освіти (ПТО) в Україні є частиною загально-
державної реформи, що була ініційована у 2014 році в рамках угоди про співпрацю між Украї-
ною та ЄС. Незаперечним є факт, що «у багатьох країнах професійну освіту вважають життєво 
важливим складником покращення ефективності виробництва, стимулювання економічного 
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розвитку та конкурентоспроможності, зниження безробіття та поліпшення становища мало-
забезпечених верств населення. За даними Євростату, у 2013 році майже половина всіх учнів 
другого етапу середньої освіти у 28 країнах ЄС навчалася за програмами професійної освіти і 
навчання. А у випадку Чеської Республіки, Хорватії, Австрії та Фінляндії ця частка становила 
70% та навіть вище» [5, с. 8]. Професійна освіта і навчання є важливим рушієм соціально-еко-
номічного та регіонального розвитку [5, c. 9], тому корисним для України на сучасному етапі 
залишається зарубіжний досвід управління ПТО на державному і регіональному рівнях та 
можливість його адаптації до національних реалій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання реалізації державної освітньої полі-
тики та управління освітою в Україні є предметом уваги С. Домбровської, В. Мороза, С. Май-
стро, Є. Романенка, В. Садкового, В. Сипченка, В. Шведун та інших учених. 

Такими, що заслуговують на увагу, є статті С. Домбровської, В. Мороза, С. Мороз «Фран-
цузька модель підготовки науково-педагогічних кадрів: особливості розбудови та перспекти-
ви використання для розвитку трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ», «Німецька модель 
підготовки науково-педагогічних кадрів: особливості розбудови та перспективи використання 
для розвитку трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ»  (розглянуто особливості розбудови та 
функціонування французької та німецької моделей підготовки науково-педагогічних кадрів та 
обґрунтовано напрями використання їх елементів у межах системи розвитку трудового потен-
ціалу вітчизняних ВНЗ. За результатами аналізу змісту норм і правил подання та розгляду дис-
ертацій, які діють в Університеті Париж-Дофін, Німецькому університеті адміністративних 
наук, було опрацьовано загальний алгоритм підготовки науково-педагогічних кадрів у межах 
французької і німецької моделей. За результатами порівняння змісту вітчизняної та французь-
кої і німецької моделей підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфі-
кації було виокремлено переваги останніх та опрацьовано пропозиції щодо вдосконалення 
змісту механізмів функціонування вітчизняної моделі) [10; 11]. 

Питанням державного управління розвитком професійно-технічної освіти присвячено 
наукові роботи В. Грабовського, З. Долі, С. Майбороди, В. Михальської, Л. Пуховської, І. Сі-
корської  та інших учених. 

Прогностичні підходи щодо використання  зарубіжного досвіду у розвитку про-
фесійно-технічної освіти розкрито у статтях Н. Базелюк [1], О. Бородієнко [2], Т. Волко-
вої [4], М. Криволапчук [7], Л. Ляшенко [9], О. Радкевич [14], І. Савченко [4], І. Серьогіної 
[15],  К. Шийки [17] та інших дослідників. 

Мета статті – з’ясувати можливість  адаптації зарубіжного досвіду управління профе-
сійно-технічною освітою розвинутих  країн на державному і регіональному рівнях до  вітчиз-
няної системи професійно-технічної освіти. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі у рамках здійснення заходів, спря-
мованих на активізацію обміну інформацією, практикою та досвідом, для заохочення до спів-
робітництва в галузі професійно-технічної освіти (ПТО) та навчання триває плідна співпраця 
з Європейським фондом освіти (ЄФО) з питань удосконалення національної системи ПТО 
відповідно до європейських стандартів. Формат співпраці – інтерактивний процес аналізу по-
літики у галузі ПТО і навчання на основі фактичних даних під назвою «Туринський процес» 
[3, с. 90]. За його результатами підготовлено звіти на національному та регіональних рівнях у 
контексті децентралізації системи ПТО в Україні [5, c. 12]. 

 Підтримуємо думку  В. Куценко й О. Гаращук, що «система професійно-технічної осві-
ти входить до структури відтворення кваліфікованої робочої сили, задовольняючи потреби су-
спільства й особистості в різних професіях; є складовою частиною єдиної системи освіти; ви-
конує функції соціального захисту значної частини населення, яка гостро потребує державної 
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підтримки» [8, с. 57], а «досвід країн з розвинутою ринковою економікою свідчить про пряму 
залежність темпів удосконалення та розвитку виробництва, його конкурентоспроможності на 
світовому ринку від рівня професійної підготовки кадрів» [8, с. 58].

Проаналізуємо системи професійного навчання та їх державне управління і регулю-
вання у найбільш розвинених країнах світу: Сполучених Штатах Америки (США), Німеччи-
ні,  Франції, Канаді.

У США уряди окремих штатів відповідають за стан справ у галузі освіти  і професійної 
освіти зокрема. При управліннях освіти кожного штату функціонує Бюро директора з питань про-
фесійної освіти, де розробляються річні і п’ятирічні плани розвитку професійної освіти. У кожно-
му штаті функціонують Ради професійного навчання. На федеральному рівні є Бюро професійної 
освіти й освіти дорослих з підпорядкованим йому Національним науково-дослідним центром про-
фесійного навчання. Працює Національна консультативна рада з фахової освіти. 

Розроблені на базі 12-річної середньої школи після 10 класу три типи профілів (програм) 
мають, відповідно, загальне, академічне і професійне спрямування.  Професійний профіль на-
дає підготовку за певною професією або групи професій, що є початковим етапом професійної 
кар’єри. Навчання робітників на виробництві, як і в Німеччині, є однією з історично сформо-
ваних форм підготовки робітничих кадрів і може здійснюватися у такі способи:  учнівство; 
інструктування на робочому місці; навчання на робочому місці під керівництвом майстра [12]. 

Структуру системи професійної освіти США представлено на  рисунку 1.
Молодші дворічні (community) коледжі, що утворилися  в результаті об’єднання техніч-

них і професійних шкіл з  коледжами молодшого ступеня, є основною ланкою професійно-тех-
нічної освіти в США. «Ці навчальні заклади не мають аналогів у світовій освітній практиці. 
Комунальні коледжі (community colleges) перебувають під керівництвом місцевої влади, а мо-
лодші (junior colleges) – це переважно приватні навчальні заклади», в яких «навчаються зде-
більшого студенти із місцевої громади (local community), і перебувають ці заклади на балансі 
місцевого бюджету» [16,  c. 45]. Їх особливістю є те,  що вони, пропонуючи курси загальної, 
технічної та професійної освіти, дають можливість молоді отримати відповідну спеціальність 
і «пропонують широкий вибір  можливостей за низьку плату навчання»  [16, c. 45]. «Молод-
ші дворічні (community) коледжі пропонують широкий вибір  академічних програм, розра-
хованих на рік і більше з відривом від виробництва: трансфер-програму (liberal arts – transfer 
program); програму підвищення кваліфікації (термін навчання – декілька тижнів чи місяців); 
програму фахової підготовки першого ступеня (occupational program)» [16, c. 46]. Студентам 

 Рис. 1. Система професійної освіти США [12]
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присвоюється нижчий вчений ступінь – молодшого спеціаліста (Associate of Arts, Associate of 
Science, Associate in Business Administration тощо),  а також видаються сертифікати за профе-
сіями,  які не потребують спеціальної вищої освіти.  Цей ступінь є найпершим і найнижчим 
в американській системі вищої освіти. Приватні навчальні заклади, які спеціалізуються в од-
ній галузі, є альтернативними варіантами отримання професійно-технічної освіти [16, c. 50]. 
Висока якість підготовки кваліфікованих робітників США дає їм змогу бути мобільними і 
затребуваними на ринку праці. 

 «Система дуальної освіти була закладена та набула свого первинного розвитку у межах 
освітянського простору країн Західної Європи (Австрія, Німеччина, Швейцарія). Вітчизня-
на система професійного навчання також має традиції свого розвитку. Національна система 
освіти має багаторічний досвід поєднання роботи з навчанням як у форматі здобуття освіти 
за вечірньою або заочною формою навчання, так і у форматі практичної підготовки здобува-
чів вищої освіти денної форми навчання на реальних робочих місцях» [18, с. 70]. Підготовка 
кваліфікованих робітників у Німеччині здійснюється на підприємствах у системі учнівства за 
дуальною формою навчання (на теоретичну підготовку відводиться 25% навчального часу, на 
практичну – 75%). Держава контролює навчання у професійній школі, а прерогативою торго-
во-промислової і ремісничої палати є контроль навчання на виробництві. Держава також за-
проваджує прямі фінансові стимули для підприємств, які організують професійну підготовку, 
у формі відшкодування витрат на неї або грантів. Законом про професійну освіту регламен-
туються права й обов’язки підприємця і того, хто навчається. Підприємці особисто проводять 
відбір учнів у навчальних центрах, використовуючи тестування, бесіди з психологом. Навчан-
ня здійснюється на підставі договору про виробниче учнівство. Федеральний інститут про-
фесійної освіти розробляє і затверджує відповідним галузевим міністерством інструкції, що 
регулюють зміст і процес навчання конкретної професії. «Навчальним процесом на підприєм-
стві керують майстри-наставники, які мають бути старші 24 років, мати життєвий і професій-
ний досвід, скласти відповідний іспит» [12]. Дуальна форма навчання зумовлює здійснення 
професійної підготовки за трьома ступенями:

– трансфер-програма (liberal arts – transfer program); 
– програма підвищення кваліфікації (розрахована на навчання протягом декількох тижнів); 
– 1 ступінь – рік початкової професійної підготовки (теоретичні відомості про основи 

того чи іншого професійного спрямування; виконання найпростіших трудових операцій);
– 2 ступінь – ознайомлення з теоретичними і практичними основами групи родинних 

професій (після закінчення проводиться перший іспит; виконання найпростіших трудових 
операцій);

– 3 ступінь – спеціалізація (завершується іспитом) [12].
Як свідчить досвід впровадження дуальної форми навчання в українських  вищих тех-

нічних  закладах освіти, під час підготовки фахівців за дуальною формою навчання забезпе-
чуються такі можливості: 

– підвищення якості підготовки фахівців відповідно до реальних вимог ринку праці та 
поповнення національної економіки кваліфікованими фахівцями; 

– посилення ролі роботодавців та фахових об’єднань у системі підготовки кваліфіко-
ваних кадрів (від формування змісту освітніх програм до оцінювання результатів навчання);

– модернізація змісту освіти з метою приведення їх у відповідність до сучасного змісту 
професійної діяльності;

– підвищення рівня конкурентоздатності випускників закладів освіти в умовах глобалі-
зації та сприяння росту рівня зайнятості молоді;

– скорочення періоду адаптації випускників до професійної діяльності;
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– підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання [18].
Що стосується системи освіти Франції, то вона суворо централізована. Підготовка ка-

дрів у державних і приватних ліцеях перебуває під контролем держави. Єдина стратегія в галу-
зі професійного навчання розробляється міністерством професійної освіти. Відповідальність 
за фінансування професійних ліцеїв несе держава, якій належить монополія видачі дипломів.

Загальна і професійна освіта є безкоштовною і світською. Закони, постанови та інші 
документи з питань освіти приймаються на державному рівні і є обов’язковими для всіх ака-
демій у 26 навчальних округах Франції.

Систему професійної освіти Франції представлено на рисунку 2.
Оскільки нас цікавить здобуття професійної освіти, то у Франції після отримання почат-

кової освіти учні переходять до коледжу, де термін навчання становить 4 роки. Більша части-
на учнів продовжує навчання в ліцеях (громадському або професійному), «після закінчення 
яких  випускнику може бути присвоєно звання бакалавра за певним профілем», причому «ба-
калаври мають право продовжити навчання у вищих навчальних закладах» [12]. 

Гнучкість програм навчання в професійних і загальноосвітніх ліцеях дає змогу готу-
вати висококваліфікованих фахівців, яким видається свідоцтво про професійну придатність 
до роботи за складною професією на рівні техніка. У професійному ліцеї введено категорію 
технічного бакалаврату, яка передбачає повний курс професійної підготовки поряд з відповід-
ним обсягом загальноосвітніх знань. Найбільш поширеним типом нижчої професійної освіти 
є державні або приватні центри учнівства з дворічним терміном навчання після закінчення ко-
леджу. Майже половина учнів проходить профпідготовку на дрібних і середніх підприємствах, 
проте у Франції більш розвинена позавиробнича система підготовки кадрів [12]. 

В Україні з метою підвищення ефективності та продуктивності системи професійної 
освіти дорослого населення за фінансової підтримки Канадського агентства міжнародного 
розвитку було впроваджено проєкт «Децентралізація управління професійним навчанням в 
Україні». Головним завданням проєкту було визначено «вдосконалення управління та покра-
щення можливостей щодо професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів, а також налагодження взаємовигідних зв’язків між зацікавленими колами всередині 
громад та професійно-технічними навчальними закладами». У межах проєкту було вивчено 

 Рис. 2. Система професійної освіти Франції [12]
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досвід канадської системи професійної освіти, яка, на відміну від української, є децентралізо-
ваною [6, с. 45].

У Канаді в кожній провінції діє власна система професійної підготовки. Проте між ними 
є багато спільного. Так, управління ПТНЗ здійснюється за допомогою громадських форму-
вань. У кожному закладі працює рада директорів (представників територіальної громади), 
яка здійснює стратегічне управління. До компетенції ради директорів належить призначення 
і звільнення керівництва закладу професійної освіти. Професійно-технічним навчальним за-
кладам відведено провідну роль у підготовці кваліфікованих кадрів для місцевих та регіональ-
них ринків праці. У Канаді частка випускників вищих навчальних закладів незначна – близько 
15% робочої сили, решта має професійно-технічну освіту [13, c. 27].

У канадському досвіді управління ПТНЗ привертає увагу ще одна важлива відмінність – 
відбір викладацького складу здійснюється за певними критеріями. Викладачі ПТНЗ мусять 
мати відповідний кваліфікаційний рівень (визначається галузевою професійною асоціацією), 
значний практичний досвід роботи за спеціальністю, яку вони викладають, педагогічну підго-
товку і педагогічний досвід. Наукові ступені та педагогічна освіта вважаються лише вторин-
ними критеріями. Викладачі, що не мають педагогічного досвіду, проходять відповідні курси 
підвищення кваліфікації на робочому місці [3, c. 89–92].

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. На 
підставі вищезазначеного зроблено висновки, що впровадження найкращого досвіду най-
більш розвинених країн в управлінні професійно-технічною освітою на державному та регіо-
нальному рівнях є корисним для України, а саме:  

– реалізація дуальної форми навчання у професійно-технічних навчальних закладах ви-
рішує актуальні завдання щодо адаптації професійних знань, умінь, навичок випускників до 
швидко мінливих умов ринку праці; поліпшення практичної підготовки; підготовки фахівців, 
які відповідають кваліфікаційним вимогам роботодавців і професійним стандартам; підтвер-
дження конкурентоспроможності кваліфікованого робітника на ринку праці; 

– запровадження прямих фінансових стимулів для підприємств, які організують профе-
сійну підготовку, у формі надання пільг, відшкодування витрат на неї або грантів;

– упровадження механізмів посилення соціально-економічного захисту працівників та 
учнів професійно-технічної освіти.

Перспективними напрямами з порушеної проблематики є впровадження елементів ду-
альної форми навчання в закладах професійно-технічної освіти І–ІІ рівнів акредитації.
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МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ 

БУЗАНА-ВЕЙВЕРА: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
КОМПЛЕКСУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ 

З огляду на безпекову ситуацію в регіоні у статті через призму теорії Б. Бузана та О. Вейве-
ра досліджено комплекс регіональної безпеки довкола України (аспект кластерної сек’юритизації). 
Доведено, що проблеми безпеки концепції комплексів регіональної безпеки перебувають на перехресті 
географічних імперативів та є нелінійними у спектрі деполітизація – політизація – сек’юритизація. 
Умовою для можливої суверенної влади завжди залишатиметься політика, заснована на розрізненні 
між союзниками та ворогами, а конституювання політичного суспільства логічно витікатиме із за-
непокоєності від появи загроз безпеці. Розширення трактування поняття безпеки приводить до того, 
що воно втрачає евристичну цінність, тому практично будь-яка політична проблема (конфлікти, 
ускладнення, питання, справи тощо) інтерпретується як проблема національної безпеки. Проведе-
но аналіз безпекової взаємозалежності основних гравців регіону з огляду на «цивілізаційне перехрес-
тя» за С. Гантінгтом, розкрито їх зовнішньополітичні інтереси (геополітичні цілі) та інструменти 
(механізми) безпекових (зовнішньополітичних) відносин. Досліджено тенденції розвитку майбутньо-
го безпекового середовища з часовим горизонтом понад десять років регіональних гравців навколо 
України через призму чинників: національна безпека, політична безпека, соціальна безпека, економіч-
на безпека та екологічна безпека. Зосереджено увагу на тому аспекті, що безпека кожного актора 
регіону прямо пропорційно залежить від інших – національна безпека однієї держати перебуває в 
прямій залежності від національної безпеки інших. Таких акторів розглянуто як мінісистеми, в яких 
усі решта теорій міжнародних відносин можуть знайти своє місце, як баланс сил, незалежність, 
альянс систем тощо. Підкреслено, що є  буферні держави так званої «сірої зони», які розділяють ці 
регіони за ключовими факторами та визначають структуру регіональної системи: з одного боку, по-
ділення можливостей між акторами, а з іншого – співвідношення конкурентоздатності або співро-
бітництва між ними. Згруповано з наукової точки зору авторський погляд на парадигму формування 
державної політики національної безпеки з позиції управління майбутнім. Обґрунтовано пропозицію 
щодо формування державної політики національної безпеки виключно через дослідження безпекових 
тенденцій розвитку майбутнього безпекового середовища, а саме через дослідження майбутнього. 
Розглянуто можливість використання теорії Б. Бузана та О. Вейвера під час формування державної 
політики національної безпеки України. 

Ключові слова: держава, державна політика, механізми формування державної політики, націо-
нальна безпека, кластерна сек’юритизація, комплекси регіональної безпеки.
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O. M. Zhytnyk, A. A. Hrytsenko. National security state policy-making mechanisms from the 
perspective of the Buzan-Waever theory: regional security system structural and functional analysis

Considering the security situation the regional security complex (cluster securitization) around Ukraine 
is analyzed in the article through the perspective of the Buzan-Waever theory. It is proved that the security 
 problems of the regional security complexes conceptions are put on the crossroads of geographical imperatives 
and are non-linear in the “depolitization – politization – securitization” specter. Policy, based on distinguishing 
the ally and the enemy, will remain a condition for possible sovereign authority and constituting a political soci-
ety will logically flow out from the concern about the emerging threats to the security. Widening the interpreta-
tion of the term “security” leads to its losing of the heuristic value, which is why almost every political problem 
(conflicts, complications, issues etc.) is interpreted as a national security problem. Security interdependence of 
the main regional actors is analyzed considering the S. Huntington’s “civilization clash”, their foreign policy 
interests (geopolitical goals) and security relations instruments (mechanisms) are revealed. The tendencies of 
regional actors around Ukraine’s future security environment development with a time horizon over 10 years 
are studied through such factors: national security, political security, social security, economic security and 
ecological security. The attention is focused on the fact that the security of each regional actor depends on the 
others in direct proportion – national security of one state is directly related to the national security of the other 
states. Such actors are examined as minisystems in which all the other international relations theories can be 
applicable like those of the balance of power, independence, systems alliance etc. It is emphasized that there 
are buffer zones, which divide these regions by key factors and define the structure of the regional system: on 
the one hand, distribution of the opportunities among the actors, on the other hand, the ratio of competitiveness 
or cooperation between them. Authors’ perspective on national security state policy-making paradigm is sys-
tematized. A possibility of applying the Buzan-Waever theory in Ukraine’s national security state policy-making 
is examined. An authors’ suggestion concerning the national security state policy-making exclusively through 
the studying of the tendencies of future security environment development, exactly through the future studies is 
substantiated.

Key words: state, state policy, state policy-making mechanisms, national security, securitization, policy 
analysis, state strategic planning, strategic forecasting.

Постановка проблеми. З 2013 року події в Україні та збройний конфлікт на Сході 
держави показали, що системи європейської та глобальної безпеки виявилися багато в чому 
недієздатними та мало ефективними, а в деяких питаннях ненадійними, поставивши під 
сумнів можливості подальшого сталого розвитку на континенті. Україна опинилася у най-
гарячішій точці зіткнення геополітичних інтересів декількох центрів сил, що визначально 
вплинуло на регіональну стабільність у країнах від Балтії до Чорноморсько-Каспійського 
басейну.

Натепер Україна продовжує своє існування в сірій зоні регіональної європейської без-
пеки, маючи низький рівень ефективності та демократії, які контрастують з риторикою щодо 
членства в ЄС та НАТО. Ситуація погіршується також через зміни в стратегічному безпеково-
му середовищі. Світ стає більш схильним до жорстокої влади та менш демократичним. Брак 
союзників (партнерів) та гарантій безпеки є ключовою ознакою стратегічного середовища 
України, і, швидше за все, ця ситуація збережеться. Близько двох десятків держав, проголоше-
них Президентом України як «стратегічні партнери», не гарантують безпеку Україні. Україна 
й надалі продовжуватиме стикатися з асиметрією майже у будь-яких двосторонніх відносинах. 
Довготривале ослаблення, тривалі періоди дестабілізації, непослідовність зовнішньої полі-
тики продовжать робити Україну вразливою не тільки перед РФ, але й державами-членами 
НАТО та ЄС. 

Характер новітніх загроз, що мають транскордонний асиметричний характер, виключа-
тиме можливість самостійного протистояння цим загрозам з боку окремих держав. Перебува-
ючи поза членством ЄС та НАТО, Україна не зможе брати повноцінну участь у формуванні ар-
хітектури європейської безпеки і,  не маючи власної потужної та ефективної системи безпеки 
і оборони України, фактично перебуватиме у зоні «вакууму безпеки». Тому наміри вступити 
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до ЄС та НАТО будуть, як і раніше, головними зовнішньополітичними гаслами для будь-якого 
Президента України. Питання залишається тільки в тому, наскільки Україна наблизиться до 
реальної співпраці з обома сторонами. Протягом наступних десяти років воно становитиме 
основу зовнішньої та внутрішньої політики держави. Саме в таких умовах відбуватиметься 
формування державної політики національної безпеки.

Україна, перебуваючи, за Семюелом Ґантінгтоном, на перехресті цивілізацій, постій-
но піддається деструктивному впливу недружніх сил, які перешкоджають демократичному 
розвитку України та історичному вибору її народу. У зв’язку з цим зростає актуальність ви-
роблення нових механізмів формування державної політики національної безпеки з метою 
передчасного реагування держави на майбутні виклики та загрози. 

Ця обставина визначає зв’язок загальної проблеми з найбільш важливими науковими та 
практичними завданнями досліджень механізмів формування державної політики національ-
ної безпеки. Адже затримка у зміні традиційних підходів до усвідомлення та навіть часткового 
розуміння забезпечення національної безпеки держави призведе до вкрай негативного стану 
справ в України, які, цілком ймовірно, наблизять її до класичного цугцвангу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основними засадами формування державної 
політики в західному науковому полі були напрацювання таких дослідників, як: Т. Англерид, 
А. Андерсен, І. Артим, Р. Кальюранд [1], Г. Алмонд, Дж. Пауелл, К. Стром, Р. Далтон [2], 
П. Браун [3], Л. Веймер, Р. Вайнінґ [4], Г. Вайс [5], Е. Ведунг [6], А. Пал [7], Г. Райт [8] та 
Е. Янг, Л. Куінн [9]. Водночас вітчизняними дослідниками найбільшу увагу приділено аналізу 
та впровадженню державної політики в Україні, зокрема такими як: М. Бебік [10], Д. Баку-
менко [11], В. Романов, О. Рудік, Т. Брус [12], Р. Нижник, Д. Дубенко, І. Мельниченко, Г. Пла-
хотнюк, П. Мосов, А. Машков [13–14], В. Романов, О. Рудик, Т. Брус [15], В. Тертичка [16] та 
Г. Ситник, В. Смолянюк, М. Шевченко [17].

Незважаючи на значну кількість наукових розробок та досліджень, Україні, як можли-
вому суб’єкту теорії Б. Бузана та О. Вейвера, приділено незначну увагу. З огляду за зазначену 
теорію саме Україна є тією «буферною зоною» між кластерами комплексу регіональної безпе-
ки, яка поділяє регіони за ключовими факторами та перебуває в прямій залежності від націо-
нальних безпекових ситуацій сусідніх держав.

Разом із тим, зваживши на умови, в яких розглядаються актуальні питання ефектив-
ності державного управління національною безпекою, методології аналізу та впровадження 
державної політики національної безпеки, маємо констатувати, що ще обмаль праць, в яких 
би розглядалися та виділялися концептуальні засади саме механізмів формування державної 
політики національної безпеки з огляду на теорію Б. Бузана та О. Вейвера, які б, зокрема, 
корелювалися з прогнозною діяльністю та гармонізували з економічними спроможностями 
держави (прогнозами макроекономічних показників).

Мета статті – з використанням теорії Б. Бузана та О. Вейвера дослідити Україну як 
суб’єкт-кластер комплексу регіональної безпеки; здійснити аналіз впливу регіональних дер-
жав на формування державної політики національної безпеки; та обґрунтувати авторський ва-
ріант формування державної політики національної безпеки з використанням теорії Б. Бузана 
та О. Вейвера, виключно проводячи дослідження розвитку тенденцій майбутнього (стратегіч-
не передбачення). 

Виклад основного матеріалу. Концепцію комплексів регіональної безпеки було роз-
роблено Б. Бузаном та О. Вейвером [18], яка охоплює питання того, як безпека складаєть-
ся в географічних регіонах світу. Проблема безпеки в теорії розглядається не на значному 
віддаленні від них, а саме навпаки, у безпосередній близькості до того або іншого регіону. 
Безпека кожного актора в регіоні перебуває в тісній і взаємній залежності від інших акторів. 
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Водночас є буферні держави, які розділяють регіони. Такою державою натепер є Україна. 
Автори зазначеної теорії відзначають, що регіони варто розглядати як мінісистеми, в яких 
всі інші теорії міжнародних відносин можуть знайти своє місце, як баланс сил, полярність, 
незалежність, альянс систем тощо. Разом із тим Б. Бузан та О. Вейвер розділяють загрози 
на п’ять основних типів: 1) воєнні; 2) екологічні; 3) економічні; 4) суспільні та 5) політичні 
[19]. Забруднення навколишнього середовища, фінансово-економічна криза, притік мігран-
тів, які розмивають національну ідентичність, загроза політичній стабільності – все це може 
бути оголошено екзистенціальними загрозами, а оскільки будь-яка загроза безпеці тради-
ційно асоціюється з війною, дії щодо її попередження будуть нагадувати військові [20]. Тому 
Б. Бузан та О. Вейвер стверджують, щоб віднести ту або іншу проблему до сфери безпеки, 
її спочатку потрібно політизувати – зробити широко обговорюваною, а потім сек’юритизу-
вати – оголосити екзистенціальною погрозою. Коли представник держави повідомляє акту-
альну ту або іншу проблему, він тим самим переводить її в ранг загрози, із чого випливає 
правомірність будь-яких заходів для її протидії. Разом із тим, щоб сек’юритизація відбулася, 
її актор мусить мати достатній авторитет у суспільстві, наприклад, бути визнаним «експер-
том з питань національної безпеки». Крім того, суспільство легше переконати в необхідно-
сті надзвичайних заходів, коли проблема асоціюється з минулими лихами, наприклад, у разі 
давньої ворожнечі із сусідньою державою.

Авторами статті здійснено спробу дослідити розвиток майбутнього безпекового се-
редовища з часовим горизонтом понад десять років, а саме розвиток тенденцій з огляду на 
взаємозалежність національних безпек  регіональних гравців навколо України через приз-
му теорії Б. Бузана та О. Вейвера, акцентуючи при цьому увагу та такі основні чинники, 
як: політичний устрій, фінансово-економічні тенденції, людство та безпековий (воєнний) 
складник. 

Устрій регіону та політичний аспект. Майбутнє безпекове середовище на Європей-
ському континенті визначатимуть два ключові гравці, з одного боку – євроатлантична спіль-
нота, з іншого – Росія. 

ЄС та НАТО проводитимуть політику добросусідства стосовно інших держав, за-
сновану на поширенні демократичних цінностей, верховенства права та спільної політики 
безпеки й оборони. Їхньою метою й надалі залишатиметься побудова безпечного євроат-
лантичного простору як підґрунтя сталого розвитку суспільства та залучення до цього 
процесу інших народів. Дії країн Європи спиратимуться на всебічну підтримку США як 
світового лідера у впровадженні демократичних засад та ліберальних моделей державо-
творення.

Росія, зберігаючи авторитарний стиль моделі державного управління, не сприйматиме 
ліберальні демократичні цінності та всіляко перешкоджатиме їх поширенню в Європі та на 
пострадянському просторі. Кремль продовжуватиме неоімперську політику на європейському 
безпековому напрямі, розраховуючи на руйнування основ сталого розвитку демократичного 
суспільства.

Найбільш ймовірно, що концепція та арсенал засобів впливу Росії на ЄС, принаймні 
до 2024 року, суттєвих змін не зазнає. Кремль продовжить втручання в європейські політич-
ні процеси (підтримка проросійських, ультраправих, ультралівих, євроскептичних партій та 
рухів), використовуватиме чинник енергетичної залежності окремих країн Європи для просу-
вання своїх інтересів. Крім того, ліберальність суспільних процесів в Європі ймовірно дасть 
змогу Москві наростити інформаційний тиск та проводити активні заходи впливу. Кремль на-
рощуватиме воєнний потенціал у європейській частині Росії, що до 2030 року істотно пору-
шить баланс сил та підірве  стратегічну стабільність на континенті.
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Європейський регіон.
ЄС. У найближчі 10 років ЄС залишатиметься провідним інтеграційним політико-еконо-

мічним об’єднанням у Європейському регіоні. Союз матиме вагомий вплив на всі політичні, 
економічні та безпекові процеси, які відбуватимуться в Європі.

Водночас прогнозується, що ЄС може зіштовхнутися з поглибленням наявних проблем, 
які матимуть негативний вплив на розвиток організації. Внаслідок деструктивних дій Росії, 
власних економічних труднощів, а також прогнозованого збільшення міграційних потоків по-
силюватимуться розбіжності між країнами «старої» та «нової» Європи з окремих питань ді-
яльності організації. Матиме місце поступове зростання рівня євроскептицизму, націоналізму 
та популізму. У таких умовах керівництво ЄС буде змушене приймати вагомі політичні рішен-
ня щодо реформування європейських інституцій, проте це буде ускладнюватись зростаючою 
різновекторністю вимог членів об’єднання. 

У цілому політика ЄС поступово набуватиме рис ізоляціонізму та «стратегічної автоно-
мії». Це буде зумовлене необхідністю проведення реформ усередині ЄС, «зоні євро», а також 
політичними та економічними міркуваннями (прагненням зберегти політичну та соціально-е-
кономічну стабільність об’єднаної Європи).

НАТО. Північноатлантичний союз залишатиметься наймогутнішою системою колектив-
ної оборони у світі та центральним інститутом трансатлантичної координації, що забезпечує 
проєкцію сили регіональним державам-членам. Ймовірність збереження базових параметрів 
сформованої моделі відносин у рамках Альянсу залишиться значною. При цьому його реаль-
ний військово-політичний потенціал буде насамперед забезпечуватися США, а європейські 
союзники продовжать виконувати допоміжні ролі. Найімовірніше, що в найближче десятиліт-
тя найбільшою загрозою Альянсу виступатиме Росія.

Посилення східного флангу НАТО. У найближчі 10 років очікується подальше зміцнення 
колективних військових спроможностей та оборонного потенціалу НАТО для протидії сучас-
ним викликам і загрозам, насамперед на східному фланзі Альянсу. 

В умовах непередбачуваності дій ЗС РФ, їх високих спроможностей з перекидання сил 
і створення потужних угруповань військ (сил) поблизу кордонів НАТО, найбільш ймовірно, 
Альянс продовжить реформування командної структури організації, у тому числі створен-
ня нових військових формувань на багатонаціональній основі, розширення можливостей зі 
швидкого реагування на раптово виникаючі загрози та створення умов для ефективного пе-
рекидання і розгортання військ (сил) на зовнішніх кордонах Альянсу на початковому етапі 
конфлікту. 

Центрально-Східна Європа. Протягом найближчих 10 років країни Центральної і Схід-
ної Європи основні зусилля спрямовуватимуть на розвиток національних економік та підви-
щення добробуту населення, диверсифікацію джерел енергопостачання з метою послаблення 
залежності від РФ, а також збільшення внеску в систему колективної оборони НАТО, насам-
перед на східному фланзі Альянсу. 

Нові регіональні лідери. Протягом наступних десяти років безпекове середовище в Єв-
ропі визначатиметься регіональною системою оборонного та економічного характеру, цен-
тральне ядро якої буде сформовано навколо Німеччини з проєкцією на периферію. Цілком 
ймовірно, що старі члени ЄС не зможуть підтримати таку тенденцію, тому вірогідним партне-
ром Берліна може стати одна з країн Східної Європи. 

Польща. Нарощуватиме свій вплив в Європі та світі, тому прогнозовано може стати 
другою за вагою країною ЄС за умови залишення Британією Союзу (Brexit). Прогнозується, 
що в найближчі 10 років Польща набуде статусу регіонального центру сили. Цьому будуть 
сприяти посилення воєнного потенціалу, стратегічне партнерство Польщі зі США, економічне 
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зростання країни. Незважаючи на загальноєвропейські показники щодо уповільнення темпів 
економічного зростання, економіка Польщі, принаймні до 2023 року, збереже високі темпи 
зростання на рівні не менше 3% від ВВП. Спираючись на економічне зростання, Польща ма-
тиме один з найпотужніших секторів безпеки й оборони серед країн Європи. Передбачається, 
що до 2030 року збройні сили Польщі повністю оновлять арсенал свого озброєння та військо-
вої техніки на сучасні зразки. 

Туреччина. Цілком ймовірно, що геостратегічне розташування Туреччини на стику Єв-
ропи та Азії, сусідство з Балканами, Кавказом та Близьким Сходом, разом з механізмами «ак-
тивної дипломатії» та інтегральної зовнішньої політики, перетворять Туреччину на впливово-
го регіонального лідера в східному Середземномор’ї.

Сфокусована на національній ідентичності та історико-культурних зв’язках, Туреччина 
продовжить поширювати свій вплив на ісламський світ (панісламізм) та колишні османські 
території (неоосманізм), при цьому ситуативно корегуючи власні пріоритети залежно від змі-
ни зовнішніх обставин. Використовуючи механізми Тюркської ради, Анкара зближатиме по-
літичні погляди, обмінюватиметься інформацією, просуватиме тюркську культуру, розширя-
тиме економічні зв’язки, реалізовуватиме спільні проєкти та активно вирішуватиме проблеми 
тюркського світу.

Інтересами Туреччини довкола України будуть підтримання національної ідентичності 
гагаузів у Молдові та кримських татар в Україні. Анкара продовжить будувати відносини з 
кримськими татарами як зі своєю діаспорою, і тому буде не тільки лобіювати їхні інтереси, 
але й враховуватиме це в проведенні своєї стратегії в Чорноморському регіоні. Найважливі-
шим джерелом впливу Туреччини на кримськотатарський етнополітичний процес традиційно 
залишиться ідеологема пантюркізму, а саме прагнення до політичної, економічної, культурної 
та етнічної інтеграції тюркських народів, в якій домінуючу роль передбачається віддати Ту-
реччині як найбільш розвиненій з геополітичної і соціально-економічної точок зору державі з 
переважаючим тюркським компонентом.

На міжнародній арені Анкара використовуватиме «м’яку силу» з акцентом на економіч-
не співробітництво зі своїми дальніми та близькими сусідами – ЄС, Ірак, Сирія та Росія.

Разом із тим з огляду на політико-економічні та воєнні відносини у Туреччини є досить 
негативних тенденцій з країнами регіону, розвиток яких, ймовірно, у майбутньому може при-
вести як до серйозного охолодження у відносинах, так і загострення протистояння в зонах 
зіткнення політичних та економічних інтересів. Відносини Туреччини зі США у середньо-
строковій перспективі з великою долею ймовірності будуть розвиватися в умовах турбулент-
ності.

Пострадянський регіон. 
Євразійський економічний союз. Прогнозується, що протягом наступних десяти років 

Євразійський економічний союз залишиться для більшості пострадянських країн малопри-
вабливим через його асиметричність та намагання Росії використовувати його як механізм 
політичної інтеграції.

Організація Договору про колективну безпеку. У найближчі десять років ОДКБ зали-
шиться воєнно-політичним «клубом за інтересами», який поділено за регіональним принци-
пом: Захід (Росія та Білорусь), Кавказ (Росія та Вірменія) та Центральна Азія (Росія, Казахстан, 
Киргизстан та Таджикистан). Воєнний потенціал організації ґрунтуватиметься в основному 
на російських можливостях, а спроможності ОДКБ  у сфері вирішення конфліктів на постра-
дянському просторі залишаться незначними.

Цілком ймовірно, що правова рамка «миротворчої діяльності» ОДКБ є прикриттям для 
майбутніх воєнних інтервенцій на території інших держав. При цьому Кремль може ухвалити 
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рішення про початок «миротворчої» воєнної операції як з мандатом ООН, так і без нього, за 
умови своєї військової переваги та невтручання інших світових держав.

Росія. Прогнозується, що Росія й надалі продовжить формувати та підтримувати лі-
мітрофний простір навколо себе як обов’язкову умову забезпечення власної безпеки від зо-
внішнього тиску, реалізацію «Євразійського проєкту» та збереження домінуючої ролі на по-
страдянському просторі. Враховуючи фактор поступового розширення НАТО на Схід, Москва 
і надалі буде враховувати аспекти американського впливу на європейські країни у разі здійс-
нення будь-яких дій, пов’язаних з формуванням та реалізацією механізмів європейської полі-
тики. Росія поступово «ослаблятиме» НАТО та вплив США в регіоні.

Серед головних пріоритетів політики Москви найближчим десятиліттям буде пошук 
стратегічних партнерів у вищих ешелонах європейської влади, зокрема надання протекції ло-
яльних Кремлю політичним партіям щодо приходу до влади, захисту інтересів громадян Росії 
за кордоном та сприяння поверненню росіян до РФ. Поставка Росією енергоресурсів до Євро-
пи залишиться головним і єдиним аспектом впливу. Залежність країн Європи від російських 
енергоресурсів й надалі надаватиме Кремлю домінуючі позиції під час формування зовніш-
ньої політики до ЄС та більш ефективно управлятиме процесами вибудовування політики у 
відношенні Росії до Європи. 

Білорусь. Найближчим десятиліттям Білорусь, ймовірно, залишатиметься найближчим 
союзником Росії. При цьому Москва зберігатиме політику інкорпорації Білорусі до складу ро-
сійської держави, а Білорусь чинитиме поміркований опір цьому процесу. З огляду на глибинні 
економічні та політичні зв’язки з РФ білоруській державі навряд чи вдасться суттєво змінити 
теперішній вектор зовнішньої політики. 

Молдова. До 2030 року Молдова продовжить поступовий рух у напрямі європейської 
інтеграції, проте утримуватиметься від участі в оборонних союзах, декларуючи нейтральний 
статус. Російський вектор зовнішньої політики залишатиметься актуальним, однак його зна-
чення буде поступово нівелюватися. У цілому це буде позитивно сприйматися більшістю єв-
ропейських держав. 

Південний Кавказ та Центральна Азія. Південний Кавказ залишатиметься потенційно 
нестабільним регіоном з можливістю ескалації заморожених конфліктів у Грузії та довкола 
Нагірного Карабаху. 

Грузія продовжить рух у напрямі зближення з ЄС та НАТО, а також повернення окупо-
ваних Росією Абхазії та Південної Осетії політико-дипломатичним шляхом. Тбілісі не здійс-
нюватиме поступки Москві у вирішенні безпекових питань, однак поступово відновлюватиме 
контакти з Росією в соціально-економічній та гуманітарній сферах.    

Азербайджан, маючи значні запаси енергоресурсів, проводитиме самостійну багато-
векторну зовнішню політику, спрямовану на реалізацію економічних інтересів. Баку схиляти-
меться до розвитку більш тісних відносин з Туреччиною та іншими країнами тюркомовного 
світу, а також підтримуватиме виважені відносини з Москвою та одночасно намагатиметься 
зблизитися з ЄС. 

Вірменія, ймовірно, виступатиме основним союзником Росії на Південному Кавказі. 
Широкий спектр зовнішніх загроз змушуватиме Єреван і надалі зберігати участь у різних ін-
теграційних об’єднаннях Москви (ОДКБ та ЄАЕС).

Центральна Азія залишатиметься складним регіоном, який акумулюватиме демографіч-
ні, соціально-економічні, етнотериторіальні та водно-енергетичні проблеми. Найбільшими за-
грозами регіону будуть тероризм, наркотрафік, політична нестабільність країн, а також неви-
рішеність територіальних протиріч. Комплекс таких проблем може призвести до виникнення 
нових локальних конфліктів. 
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Зростання воєнного потенціалу суміжних з Україною держав. Протягом найближчих 
десяти років прогнозується зростання воєнного потенціалу суміжних з Україною країн – Бол-
гарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини. 

Враховуючи зазначені тенденції, ЗС цих країн до 2030 року набудуть розширених бойо-
вих спроможностей, що посилить як східний фланг НАТО, так і їх воєнний потенціал, а також 
послабить військово-технічну залежність від Росії. Це дасть змогу суміжним країнам вести 
більш амбіційну регіональну політику, в тому числі й до України.

Поглиблення військової інтеграції (об’єднання) Росії та Білорусі. Протягом найближчих 
десяти років очікується подальше поглиблення інтеграційних процесів у безпековій та обо-
ронній сферах Росії та Білорусі.

Прогнозується зростання інтенсивності спільних заходів оперативної (бойової) підго-
товки військ як на території Білорусі, так і в Західному військовому окрузі Росії. З метою 
вільного переміщення збройних сил обох країн удосконалюватиметься нормативна база за-
стосування регіонального угруповання військ (сил) та використання об’єктів інфраструкту-
ри. Ймовірно, Росія наполягатиме на розширенні своєї військової присутності на білоруській 
території як безпосередньо, так і за рахунок розширення військово-технічної допомоги, а та-
кож постачання зразків озброєння. Триватиме нарощування можливостей Єдиної регіональної 
системи ППО.

Мілітаризація Азово-Чорноморського регіону. Росія продовжить мілітаризацію ре-
гіону з метою отримання повного домінування в цій частині світу, а також створення 
плацдарму для проєкції сили на країни далекого зарубіжжя, у тому числі Середземно-
мор’я. 

Москва використовуватиме свій домінуючий воєнний потенціал у Чорному морі та про-
довжуватиме йти на провокації, кидаючи виклик кораблям та літакам НАТО та їх союзникам. 
Розгорнуті в Криму повітряні і морські сили застосовуватиметься для здійснення тиску на 
Україну. В окремих випадках блокуватимуться морські і повітряні транспортні потоки вздовж 
берегів Болгарії та Румунії. Для цього РФ використовуватиме воєнну інфраструктуру в Криму. 
Болгарія і Румунія піддаватимуться таким же ризикам, як країни Балтії, які залишатимуться 
об’єктом, на якому РФ випробовуватиме спроможності НАТО. Такі дії підкріплюватимуться 
масштабними навчаннями ЗС РФ.

Кавказький вузол: конфліктний потенціал. Історично сформовані відмінні напрями 
політичного та економічного розвитку держав Кавказу разом з численними невирішеними 
питаннями безпекового характеру, цілком ймовірно, протягом наступних десяти років висту-
плять тригером поновлення збройних протистоянь. У цих умовах свою зовнішню політику на 
кавказькому напрямку активізують як деякі великі регіональні актори, так і позарегіональні 
держави.

Росія намагатиметься зберегти вплив на кавказький регіон, в якому основним союзни-
ком Кремля залишатиметься Вірменія. Москва нарощуватиме військову присутність у регіоні, 
у тому числі за рахунок модернізації озброєння та військової техніки у складі наявних військо-
вих баз. За рахунок цього Кремль намагатиметься не допустити розширення впливу НАТО 
в регіоні та підтримувати конфліктний потенціал у регіоні, зберігаючи наявний статус-кво 
заморожених конфліктів.

Туреччина, яка претендує на роль регіонального лідера, вірогідно, надаватиме підтрим-
ку ісламському руху в мусульманських регіонах Кавказу. Туреччина активізуватиме політику 
на абхазькому напрямку. 

Нагірно-Карабаський конфлікт. Вигодоотримувачем і найбільш зацікавленою сто-
роною в конфлікті між Азербайджаном та Вірменією до 2030 року залишатиметься Росія. 
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Ймовірність ескалації військового конфлікту між Баку та Єреваном оцінюється як висока. Ві-
рменія продовжуватиме закликати щодо недопущення військового сценарію, а Азербайджан 
розглядатиме силове вирішення конфлікту як цілком прийнятний варіант.

Абхазький та Південно-Осетинський конфлікти найближчим десятиліттям не мають 
перспектив бути вирішені військовим шляхом. Тбілісі продовжить наполягати на позиції мир-
ного врегулювання конфлікту та реінтеграції окупованих Росією території до складу Грузії, а 
Москва всебічно підтримуватиме «незалежність» самопроголошених республік, у тому числі, 
зберігаючи свою військову присутність.

Безпековий баланс на Кавказі визначатиметься такими основними союзами – росій-
сько-вірменським та азербайджано-турецьким. Разом із тим політика Грузії орієнтуватиметься 
на НАТО та США. Відносини з Росією всіх трьох країн регіону залишаться визначальними 
майбутнього порядку денного на Кавказі. Цілком ймовірно, що безпекова співпраця розвива-
тиметься на основі спільних економічних інтересів.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. За 
результатами дослідження можна зробити висновок, що наступного десятиліття розпочнеться 
новий етап, який з великим ступенем вірогідності можна охарактеризувати як прогнозований 
період глобального збройного протистояння між ключовими центрами сили та локальними 
цивілізаціями. 

Роль «жорсткої» сили в світі буде тільки збільшуватися. До 2025 року завершиться етап 
підготовки глобального воєнного конфлікту цивілізаційного характеру, який, ймовірно, відбу-
деться впродовж 2025–2030 років та супроводжуватиметься глобальною фінансовою кризою. 
Він незмінно буде розширюватися за просторовим охватом та поступово втягуватиме все біль-
ше держав, міжнародних інституцій та ресурсів. Воєнно-силовий складник буде збільшува-
тися та, скоріш за все, призведе до повномасштабної війни одночасно на декількох театрах 
військових дій, рознесених континентально.

Нова гонка озброєнь, спровокована фактичним виходом США та Росії з договору про 
ракети середньої та малої дальності, поряд із колапсом договору про звичайні збройні сили у 
Європі, зведе нанівець зусилля з підтримання контролю над озброєннями. Тому слід очікува-
ти, що вже у короткостроковій перспективі посилиться загроза розміщення ракет в ядерному 
та неядерному оснащенні на території Європи, у тому числі на окупованих та анексованих 
Росією територіях України.

З деградацією більшості міжнародних інститутів, що залишилися від попередніх світо-
вих систем, яка була спровокована зміною співвідношення сил у світі, на першу лінію вийдуть 
суб’єкти глобального управління та транснаціональні корпорації.

Тенденції кардинальної зміни валютно-фінансової системи світу, масштабне озброєння 
держав та вихід з договорів про ракети малої та середньої дальності – головні індикатори 
майбутніх збройних зіткнень.

Дослідження майбутнього та прогнозування трьох основних тенденцій – війна, політи-
ка/економіка та людство, через призму фундаментальних національних цінностей та інтересів 
має відповідати на питання щодо стратегічних механізмів формування державної політики 
національної безпеки та феномена системи державного управління в цілому. 

Перспективами подальших розвідок у цьому напрямі може бути встановлення логічних 
та константних параметрів процесу формування державної політики національної безпеки з ви-
користанням теорії комплексів регіональної безпеки Б. Бузана та О. Вейвера, а саме чинника 
кластерної сек’юритизації. Разом із тим державне стратегічне прогнозування (передбачення) 
майбутніх результатів впровадження державної політики національної безпеки, яка сформована 
в минулому, має стати основною детермінантною та відправним інструментом її формування.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МОЛОДІЖНИХ ЕЛІТ 
НА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

З’ясовані особливості впливу молодіжних еліт на формування державної політики. Визначено, 
що в третьому тисячолітті радикально змінюється спосіб життя та формат діяльності людства. 
Наголошено, що водночас державна молодіжна політика України не відзначається особливою актив-
ністю та послідовністю. Встановлено, що уряди різних країн Європи намагаються сформувати ефек-
тивні моделі взаємодії держави та молоді. У розвинених країнах з демократичним устроєм молодіжна 
політика складається переважно з трьох рівнів, що дає змогу проводити її на рівні держави, регіо-
ну та окремих територіальних громад. Зокрема, країни Європейського Союзу активно розробляють і 
впроваджують низку комплексних програм та стратегій, які регламентують участь молоді у житті 
держави, засновують молодіжну політику на залученні у різні аспекти соціально-політичного життя 
всіх груп та верств молодого покоління. З’ясовано, що важливою основою будь-якої демократичної дер-
жави є активне, впливове та розвинене громадянське суспільство, яке відіграє одну з ключових ролей 
у впровадженні суспільних змін, ефективному урядуванні, управлінні державними справами та вирі-
шенні питань місцевого значення. Доведено, що ефективна діяльність державної молодіжної еліти 
потребує формування конкурентних умов розвитку різних соціальних елітних суб’єктів на державному 
рівні. Значною мірою цьому сприятиме введення на всіх владних рівнях пропорційної виборчої системи. 
Окрім того, потребує відновлення практика політично-управлінської соціальної адаптації посадових 
осіб на загальнодержавному рівні шляхом отримання ними вищої або додаткової післядипломної освіти 
у вищих навчальних закладах столиці, що також підвищуватиме їх політичну роль. Цьому сприятиме і 
кадрова політика довгострокових відряджень столичних держслужбовців та залучення представників 
молодіжних еліт до вищих ешелонів державного управління, що дасть змогу управлінському персоналу 
отримати більш цілісний та масштабніший фаховий досвід, напрацювати політичні практики на са-
мому високому рівні та розвинути загальнодержавні політико-економічні зв’язки.

Ключові слова: державна політика, еліта, молодіжна еліта, молодь, посадові особи, формування 
політики.

Ya. O. Koniukh. Peculiarities of the impact of youth elite on the formation of state policy
The peculiarities of the influence of youth elites on public policy making are clarified. It is determined 

that in the third millennium, the way of life and format of human activity is radically changing. Technological 
advancements open new perspectives for people and create new opportunities for different social groups. The 
mobility of each individual, both spatial and social, is extremely increasing. In this case, the most mobile is the 
youth, who, due to this quality, is beginning to play an increasingly important role in social and political life.

It is emphasized that at the same time, the state youth policy of Ukraine is not marked by special activity 
and consistency. The great importance of young people in social and political life is not fully understood by the 
representatives of the Ukrainian political elite, due to which there is a lack of attention to the problems and in-
terests of youth, consumer or superficial attitude to the youth movement, financing of state youth policy activities 
on a residual basis.

It is revealed that governments in different European countries are trying to form effective models of 
interaction between the state and youth. In developed countries with a democratic system, youth policy consists 
mainly of three levels, which allows it to be implemented at the level of the state, region and individual territorial 
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communities. In particular, the European Union countries are actively developing and implementing a number 
of comprehensive programs and strategies that regulate youth participation in the life of the country, and base 
youth policy on the involvement in all aspects of socio-political life of all groups and sections of the younger 
generation.

It is proved that effective activity of the state youth elite requires the formation of competitive conditions 
for the development of different social elite entities at the state level. This will be greatly facilitated by the intro-
duction of a proportional electoral system at all levels of government. In addition, the practice of political-man-
agerial social adaptation of officials at the national level by obtaining higher or further postgraduate education 
in higher educational establishments of the capital needs to be renewed, which will also increase its political 
role. This will be facilitated by the long-term business policy of metropolitan civil servants and the involvement 
of youth elites in the higher echelons of public administration, which will allow management personnel to gain 
more holistic and broader professional experience, develop policy practices at the highest levels and develop 
economically and generally.

Key words: state policy, elite, youth elite, youth, officials, policy making.

Постановка проблеми. У третьому тисячолітті радикально змінюється спосіб життя 
та формат діяльності людства. Технічний прогрес дає змогу відкривати нові перспективи для 
людей та створює нові можливості для різних соціальних груп. Надзвичайно підвищується 
мобільність кожної окремої людини  як просторова, так і соціальна. При цьому найбільш мо-
більною виявляється молодь, яка завдяки цій своїй якості починає відігравати все більш зна-
чущу роль у суспільно-політичному житті.

Водночас державна молодіжна політика України не відзначається особливою активніс-
тю та послідовністю. Велика значущість молоді в суспільно-політичному житті не до кін-
ця усвідомлюється представниками української політичної еліти, в зв’язку з чим має місце 
недостатність уваги до проблем та інтересів молоді, споживацьке чи зверхнє ставлення до 
молодіжного руху, фінансування заходів державної молодіжної політики за залишковим прин-
ципом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням особливостей впливу молодіж-
них еліт на формування державної політики присвячували свої праці такі провідні науковці, 
як М.В. Гуцалова, П.Г. Манжола, А.М. Михненко, С.О. Кравченко, І.В. Пантелейчук та інші. 
Проте дослідження з указаної тематики постійно перебуває в полі зору сучасних дослідників, 
що зумовило вибір теми цієї статті.

Мета статті – з’ясувати особливості впливу молодіжних еліт на формування державної 
політики. 

Виклад основного матеріалу. Важливою основою будь-якої демократичної держави є 
активне, впливове та розвинене громадянське суспільство, яке відіграє одну з ключових ролей 
у впровадженні суспільних змін, ефективному врядуванні, управлінні державними справами 
та вирішенні питань місцевого значення. Розглядаючи громадянське суспільство як простір, 
де громадяни здійснюють представництво своїх інтересів та ведуть суспільно значущу діяль-
ність, беручи на себе відповідальність за спільне благо, стає очевидною важливість участі мо-
лоді в ньому. Виклики сьогодення зумовлюють важливість залучення молоді до розроблення, 
ухвалення і втілення відповідальних державно-управлінських рішень. З огляду на це з початку 
ХХІ ст. більшість країн Європейського Союзу підвищили свій інтерес до розробки стратегії 
співпраці держави та молодого покоління щодо реалізації інноваційних форм і методів у сфері 
державно-соціального управління.

Молодь як майбутнє європейського континенту привертає велику увагу Ради Європи, 
про що свідчить низка документів, ухвалених цією організацією та спрямованих на оптиміза-
цію молодіжної політики в регіоні. Особливої уваги у процесі реалізації молодіжної політи-
ки в країнах Європи заслуговує Європейська хартія про участь молоді в  муніципальному та 
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 регіональному житті. У структурі Секретаріату РЄ діє Директорат з питань молоді та спорту. 
Найважливіші рішення щодо змісту молодіжної політики в Європі ухвалюються на регуляр-
них європейських конференціях міністрів у справах молоді. Для фінансової підтримки на-
ціональної чи міжнародної діяльності молоді у 1972 р. Радою Європи було створено Євро-
пейський молодіжний фонд. Його мета полягає у заохоченні співробітництва між молоддю 
Європи шляхом надання фінансової підтримки такій європейській молодіжній діяльності, що 
сприяє миру, розумінню та співробітництву у дусі дотримання основних цінностей Ради Євро-
пи, таких як права людини, демократія, толерантність та солідарність. Окрім фінансової під-
тримки різних заходів, ЄМФ виділяє кошти для надання допомоги міжнародним молодіжним 
організаціям у розв’язанні адміністративних питань та координує їхню діяльність.

 Залежно від локалізації можна виділити такі моделі молодіжної політики, які базуються 
на певних критеріях, а саме рівень демократії, національно-культурні традиції та норматив-
но-правове забезпечення та ін.: 

– універсалістська модель (країни Західної Європи та Скандинавії) – це найбільш де-
мократична модель, яка характеризується паритетним рівнем контролю державою молодіж-
них організацій за одночасного надання їм широкої свободи дій. Специфічним для цієї моделі 
є відсутність міністерства у справах молоді в органах влади;

– громадівська модель (Великобританія) – характеризується мінімальним втручанням 
держави в діяльність молодіжних організацій, ґрунтується на глибоких традиціях. Молодіж-
них організацій, які беруть активну участь у державотворчих процесах, – невелика частина. 
Серед них переважають спортивні, культурні та благодійні. Імплементація молодіжної політи-
ки делегується від держави до інститутів громадянського суспільства;

– протекціоністська модель (країни Центральної Європи) – держава намагається кон-
тролювати та встановлювати пріоритетні цілі в діяльності молодіжних організацій. У таких 
державах молодь є соціальною групою, яка потребує захисту, підтримки та стимулювання. 
Головна мета молодіжних об’єднань – закладання основ громадянського суспільства;

– централізована модель (країни Середземномор’я) – за цією моделлю залучення тре-
тього сектору та молодіжних органів місцевого самоврядування є дещо слабким, тому моло-
діжна політика є централізованою, зосередженою на державному рівні [1]. 

У країнах Європейського Союзу використовуються різні форми (інструменти) впливу 
молодіжних еліт та інших інституцій громадянського суспільства на формування державної 
політики. Зокрема, більшість країн Європи мають національну молодіжну раду, яка є пара-
сольковою організацією для неурядових молодіжних організацій у країні. Ці ради відіграють 
привілейовану роль урядового партнера у розробці молодіжної політики. Залучення неурядо-
вих молодіжних організацій до розробки та впровадження молодіжної політики справді стало 
міцним європейським стандартом і, як очікується, відбуватиметься на кожному рівні держав-
ного управління [4]. Використовується також такий інструмент взаємодії держави та молоді, 
як консультації з молодими людьми та молодіжними організаціями щодо впровадження та 
подальшої реалізації національних молодіжних проєктів. 

Крім того, у 2009 році було прийнято Рамкову угоду співробітництва з молоддю ЄС. Для 
досягнення поставлених цілей щодо співпраці окреслено декілька інструментів, які використо-
вувалися країнами-членами ЄС, зокрема: формування політики, взаємне навчання, регулярна 
звітність про досягнення, структурований діалог та програми ЄС. У 2014 році для того щоб 
посилити співпрацю держав-членів у сфері молоді, держави-члени прийняли Робочий план ЄС 
з питань молоді, який визначає конкретні цілі для досягнення протягом двохрічного періоду.

У 2018 році було прийнято резолюцію щодо Молодіжної стратегії Європейського Со-
юзу 2019–2027, в якій зазначено, що діалог молоді та влади має будуватися з використанням 
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таких форм (інструментів) на різних етапах прийняття рішень, як [5]: інформування молоді 
про можливість участі в обговоренні певної проблеми, альтернативні рішення якої направля-
ються від місцевого до європейського рівня; проведення консультацій, включаючи онлайнові 
та офлайнові методи взаємодії, а також публікація отриманих результатів; здійснення прямого 
діалогу між особами, які приймають рішення, та молодими людьми, спираючись на найкращі 
практики методологічних підходів, розроблених у структурованому діалозі, а також на останні 
інновації у цій сфері; підтримка постійного партнерства в управлінському процесі на націо-
нальному та європейському рівнях, включаючи партнерські відносини молоді з певними сек-
торами відповідно до галузей, де залучення молоді є доцільним (зайнятість, освіта, охорона 
здоров’я, соціальне включення та ін.).

Отже, уряди різних країн Європи намагаються сформувати ефективні моделі взаємо-
дії держави та молоді. У розвинених країнах з демократичним устроєм молодіжна політика 
складається переважно з трьох рівнів, що дає змогу проводити її на рівні держави, регіону та 
окремих територіальних громад. Зокрема, країни Європейського Союзу активно розробляють 
і впроваджують низку комплексних програм та стратегій, які регламентують участь молоді у 
житті держави, засновують молодіжну політику на залученні у різні аспекти соціально-полі-
тичного життя всіх груп та верств молодого покоління.

Демократичний розвиток суспільства неможливий без ефективної взаємодії суспіль-
ства та влади. Суспільство – це складна, динамічна система взаємодії людей, що пов’язані 
між собою інтересами в сфері виробництва, обміну, споживання життєвих благ і встановлю-
ють межі поведінки в спільних інтересах за допомогою соціальних норм (у тому числі  юри-
дичних). Суспільство – також система, заснована на співпраці людей, з власною динамічною 
системою взаємозв’язків членів, об’єднаних родинними зв’язками, груповими, становими, 
класовими, національними відносинами. Відносини людей у межах суспільства називають 
соціальними [3].

В умовах перехідного етапу розвитку української держави формування молодіжної елі-
ти та молодіжних інститутів виявляє низку специфічних особливостей. Для сучасної укра-
їнської еліти характерна неоднорідність, відсутність консолідації та напівзакритий характер. 
Соціальне підґрунтя діяльності еліти становлять переважно представники спекулятивно-кри-
мінальної буржуазії, а не середнього класу, як у розвинутих державах. Натепер в Україні спо-
стерігається дефіцит мислячої, патріотичної та національно свідомої еліти, яка в змозі подола-
ти соціально-економічну кризу та консолідувати суспільство, запропонувавши національний 
проєкт розвитку.

Державна політика і молодіжні еліти  несуть у собі суспільну основу, існують у рамках 
єдиного комунікаційного поля держави. Водночас є визначена відособленість цих двох еле-
ментів суспільної системи, зумовлена розходженнями їхньої структури (ієрархічна і мережна) 
і циклічності дії, а також функціями. Однак за самою своєю природою і досвідом історичного 
розвитку ці елементи можуть здійснювати реалізацію основної суспільної функції – розвитку 
суспільства – лише на основі взаємодії [3].

Успіх соціально-економічного розвитку держави завжди перебуває в невід’ємній залеж-
ності від рівня освіти, виховання, ступеня соціальної адаптації молоді та її дієспроможності 
відповідно до вимог сьогодення, уміння та бажання молодого покоління, спрямованих на під-
тримку і розвиток прогресивних змін в економічному, соціальному і політичному житті су-
спільства. Державні інститути формують та впроваджують у суспільстві молодіжну політику, 
яка визначає статус молодого покоління, його роль та місце у світі, який постійно змінюється 
та рухається вперед, отже, сприяє формуванню майбутнього людського потенціалу нації. 

На рис. 1 розглянемо вигоди від взаємної співпраці для держави та молодіжних еліт.
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Механізм взаємодії молодіжних еліт з державою в Україні чимдалі міцніше утверджу-
ється у формі створення громадських рад при органах влади, проведення громадських слухань 
щодо законопроєктів і рішень. Одним з найважливіших завдань дорадчих органів є сприяння 
розвитку молодіжної ініціативи, яка може набувати таких форм, як [2]:

– касаційні законодавчі ініціативи, які стосуються щойно ухваленого політичного рі-
шення і є реакцією на урядову політику;

– превентивні законодавчі ініціативи, суть яких зводиться до впливу на процес ухва-
лення політичних рішень на етапі їх розробки;

– альтернативні законодавчі ініціативи, які можуть запобігати політичним крокам вла-
ди або бути реакцією на них;

– інноваційні законодавчі ініціативи, метою яких є участь молоді у формуванні міжви-
борчого політичного дискурсу.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, 
ефективна діяльність державної молодіжної еліти потребує формування конкурентних умов 
розвитку різних соціальних елітних суб’єктів на державному рівні.  Значною мірою цьому 
сприятиме введення на всіх владних рівнях пропорційної виборчої системи. Окрім того, по-
требує відновлення практика політично-управлінської соціальної адаптації посадових осіб 
на загальнодержавному рівні шляхом отримання ними вищої або додаткової післядипломної 
освіти у вищих навчальних закладах столиці, що також підвищуватиме їх політичну роль. 
Цьому сприятиме і кадрова політика довгострокових відряджень столичних держслужбовців 
та залучення представників молодіжних еліт до вищих ешелонів державного управління, що 
дасть змогу управлінському персоналу отримати більш цілісний та масштабніший фаховий 
досвід, напрацювати політичні практики на самому високому рівні та розвинути загальнодер-
жавні політико-економічні зв’язки. 

 
 

Вигоди від взаємної співпраці для держави та молодіжних еліт 

Для держави Для молодіжних еліт 

− позитивний імідж; 
− додатковий потенціал; 
− оптимізація прийнятих рішень; 
− поширення інформаційних 
повідомлень; 
− підвищена лояльність суспільства 
до владних рішень; 
− запобігання некерованої та 
деструктивної молодіжної активності; 
− організація згуртованої та 
командної роботи 

− ліквідація корумпованості влади; 
− ефективне вирішення проблем 
молодого покоління; 
− пошук спільних рішень; 
− формування керованого 
майбутнього 

Рис. 1. Вигоди від взаємної співпраці для держави та молодіжних еліт
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

У статті розглядаються особливості використання системи електронних державних закупівель 
у сучасних умовах, виокремлено та обґрунтовано основні напрями її удосконалення шляхом усунення 
недоліків у роботі системи закупівель ProZorro. Проаналізовано рівень зменшення корупції, підвищення 
прозорості та доступності системи закупівель, забезпечення надійності та економічної ефективності 
системи державних закупівель після впровадження ProZorro. Визначено та обґрунтовано основні недо-
ліки та напрями їх подолання.

Здійснено комплексний аналіз сучасного стану функціонування системи державних закупівель 
ProZorro на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів проблеми. Доведено корисність сис-
теми електронних закупівель. Виявлено також недолік у забезпеченні надійності та ефективності ви-
трат. Це може бути викликано не стільки недоліками самої системи електронних закупівель, скільки 
проблемами у виконанні функцій, покладених на відповідні органи нагляду.

Відзначається, що корисність електронної системи для публічних закупівель ProZorro неявна. 
Однак її ефективність як засобу подолання корупції, інструменту розголосу та вільного доступу до 
покупок не є абсолютною. Крім того, за часів функціонування нової системи закупівель значно зросла 
кількість неконкурентних тендерів. Дефекти були освоєні і в забезпеченні надійності та ефективності 
нарахувань. Це може бути викликано не лише недоліком системи електронних закупівель, а проблемами 
у виконанні функцій, закріплених за відповідними контролюючими органами. Окремі проблемні питання 
потребують проведення подальших досліджень щодо виявлення факторів та механізмів впливу на си-
стему електронних закупівель.

Ключові слова: державні закупівлі, система державних закупівель ProZorro, електронні торги, 
протидія корупції.

O. O. Kritenko, Т. S. Totska. Ways to improve the system of public procurement
The article deals with the peculiarities of using of ProZorro public procurement system. The level of cor-

ruption reduction, increasing transparency and accessibility of the procurement system, ensuring the reliability 
and cost-effectiveness of the public procurement system after the implementation of ProZorro are analyzed. The 
main disadvantages and directions of overcoming them are identified and substantiated.

The purpose of the article is to conduct a comprehensive analysis of the current state of functioning of 
the public procurement system ProZorro based on the study of theoretical and practical aspects of the problem.

In the article provides a comprehensive analysis of the current state of functioning of the public procure-
ment system ProZorro based on the study of theoretical and practical aspects of the problem.

The usefulness of the e-procurement system has been proved. Deficiencies have also been identified in 
ensuring the reliability and efficiency of costs. This can be caused not so much by the deficiencies of the e-procure-
ment system itself, but by the problems in performing the functions assigned to the relevant supervisory authorities.

It is marked that an utility of the electronic system for the public purchasing of ProZorro is implicit. 
However her efficiency as means of overcoming of corruption, instrument of publicity and free access to the pur-
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chases are not absolute. Besides, in times of functioning of the new system of purchases the amount of noncom-
petitive tenders grew considerably. Defects were educed and in providing of reliability and efficiency of charges. 
It can be caused not only by the lacks of the system of electronic purchases, but many problems in execution the 
functions fixed on corresponding supervisory organs. Certain problem questions require realization of further 
researches for the exposure of factors and mechanisms of influence on the system of electronic purchases.

Key words: public purchasing, system of the public purchasing of ProZorro, electronic tenders, counter-
action to the corruption.

Постановка проблеми. В умовах глобальної економічної та фінансової кризи, друга 
хвиля якої находить на Україну, зростає роль державного регулювання процесу витрачання 
бюджетних коштів, що здійснюється через систему управління розміщенням замовлень на 
постачання товарів, надання послуг та виконання робіт і спрямоване на скорочення та оптимі-
зацію видатків бюджетів усіх рівнів. Інститут державних закупівель потребував використан-
ня новітніх технологій для спрощення і прозорості його роботи. Саме тому було впровадже-
но проведення державних закупівель за допомогою електронних торгових майданчиків, що 
дало змогу витрачати бюджетні кошти прозоро та економічно вигідно за рахунок збільшення 
кількості постачальників та їх конкуренції. Враховуючи вищевикладене, проаналізовано ви-
користання системи електронних державних закупівель у сучасних умовах, виокремлено та 
обґрунтовано основні напрями удосконалення шляхом усунення недоліків у роботі системі 
закупівель ProZorro.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сучасного стану, тенденцій 
розвитку, проблем та напрямів покращення системи електронних державних закупівель при-
свячені праці багатьох науковців та практиків. Значний внесок у дослідження застосування 
системи державних закупівель зробили І. Багнюк, В. Вареник, Л. Євчин, А. Іорданов, С. Коло-
сок, О. Панченко, О. Ферчук.

Водночас наявні наукові розробки не висвітлюють усього комплексу проблем. Питання 
системи електронних державних закупівель досліджено не досить і потребує детального ви-
вчення та розробки рекомендацій щодо користування всіма учасниками електронних торгів.

Метою статті є проведення комплексного аналізу сучасного стану функціонування сис-
теми державних закупівель ProZorro на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних 
аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Найбільш далекосяжним напрямом розвитку системи 
державних закупівель нині є електронні закупівлі, які досить поширені в розвинутих краї-
нах. Електронна закупівля – один із найефективніших способів, який дає багато можливостей 
учасникам торгів. Запровадження системи електронних торгів у сфері державних закупівель – 
це новітній метод, за допомогою якого бюджетні установи і суб’єкти господарювання мають 
змогу управляти електронним середовищем під час проходження всіх етапів закупівельного 
циклу, а саме: дослідження ринку, процедури придбання, розміщення замовлень, надання то-
варів (робіт, послуг) та здійснення сплати за них, формування бюджету закупівель та його 
реалізації.

В Україні перехід на електронну систему ProZorro було здійснено у 2016 р. за сприяння 
громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна». Аналіз використання та впрова-
дження системи ProZorro показав, що на поточний момент вона дуже активно використовуєть-
ся учасниками електронних торгів. На законодавчому рівні функціонування системи ProZorro, 
окрім законів «Про публічні закупівлі», «Про здійснення державних закупівель», «Про місцеві 
державні адміністрації», закріплено також і Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
20.05.2015 року № 501-р «Про реалізацію пілотного проєкту щодо впровадження процедури 
електронних закупівель товарів».
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Електронна система державних закупівель необхідна для того, щоб забезпечити прозо-
рість процесу державних закупівель, підвищити довіру підприємців до держави та ефектив-
ність у боротьбі з корупцією. Щоб мати змогу користуватися системою електронних держав-
них закупівель, необхідно мати електронні засоби, які використовуються на кожному етапі 
закупівельного процесу: спочатку на етапі визначення вимог, далі під час подання пропозицій 
до здійснення платежів та у разі потенційного управління контрактами. Тобто підприємство 
мусить мати вільний доступ до мережі Інтернет та інтерактивних вебдодатків.

На фінансових ринках України акумулюється достатня кількість бюджетних коштів, яка 
потрібна для того, щоб створити конкуренцію у цьому сегменті. До електронної системи дер-
жавних торгів мають доступ представники як малого, так і середнього бізнесу. Натепер це 
доволі спрощена процедура. Використання зазначеної системи дає змогу економити бюджетні 
кошти, контролювати процес торгів з боку населення, що сприяє виконанню принципу відкри-
тості у витрачанні бюджетних коштів. Оскільки система є відкритою, кожна особа, чи то жур-
наліст, громадський активіст або пересічний громадянин, може прослідкувати процес торгів, 
побачити, хто виграв тендер, які були умови та пропозиції щодо конкретного контракту [4].

Електронні закупівлі передбачають чотири етапи: 1) подання на електронний майдан-
чик в Інтернеті оголошення про те, що замовник хоче закупити або які послуги потрібно от-
римати; 2) проведення електронних аукціонів; 3) визначення переможців торгів; 4) укладання 
договору й оплата послуг, робіт. Кожному наступному етапу передуватиме широке ознайом-
лення більшості замовників зі здобутками попереднього етапу з метою поступового нарощу-
вання потенціалу державного та приватного секторів [2].

Структура системи «ProZorro» така: єдина база даних та єдина централізована система 
електронних аукціонів. Є центральний вебпортал ProZorro з питань закупівель, що містить 
модуль електронного аукціону та центральну базу даних. До центрального вебпорталу під-
ключено авторизовані електронні майданчики (рис. 1). Кожен електронний майданчик забез-
печує реєстрацію замовників та учасників закупівель, автоматичне розміщення, отримання і 
передання інформації та документів під час проведення процедур закупівель [6]. Замовники та 
учасники у сфері публічних закупівель можуть змінювати інформацію та документи з питань 
закупівель лише через авторизовані електронні майданчики. При цьому здійснювати моніто-
ринг публічних закупівель можна в межах будь-якого елемента електронної системи закупі-
вель, і на майданчиках, і на центральному вебпорталі інформація публікується одночасно, що 
дає змогу на будь-якому рівні системи бачити однакові публікації з питань закупівель.

Як показує аналіз переваг та недоліків використання електронних державних закупівель 
в Україні, переваг у системи більше, ніж недоліків. Система ProZorro дає великі можливості 
малим та середнім підприємствам, а також бюджетним установам. Зазначені учасники торгів 
мають можливості отримати новий, значний за обсягами ринок для збуту своєї продукції за 
більш спрощеною процедурою, їм немає необхідності додатково витрачати кошти на просу-
вання свого товару, рекламу, пошук партнерів, інвесторів тощо. Отже, у суб’єктів господарю-
вання, які мають обмежені фінансові ресурси, з’являються нові можливості заробляти. Нова 
електронна система дає поштовх для початку своєї підприємницької діяльності на новому міс-
ці. Бюджетні ж установи під час здійснення закупівель можуть використовувати електронну 
систему закупівель з метою відбору постачальника товару, надавача послуги та виконавця 
робіт для укладання договору. Говорячи про досягнення ProZorro, експерти запевняють, що, 
з одного боку, ця система зменшує корупцію, а з іншого – підвищує ефективність закупівель. 
Однак у численних журналістських статтях та промовах представників влади оцінка ефек-
тивності ресурсу здійснюється за допомогою пафосних слів з наведенням одиничних кейсів, 
без застосування перевірених інструментів порівняння ситуації, що була до та після впрова-
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дження ProZorro [1]. Проте лише порівняння з наведенням конкретних критеріїв того, як саме 
змінилися публічні закупівлі в Україні після запровадження ProZorro, дасть змогу насправді 
оцінити ефективність ресурсу.

Вважаємо, що перемогою системи ProZorro стало впровадження окремого модуля гро-
мадського контролю публічних закупівель DoZorro. Відповідна підсистема володіє штуч-
ним інтелектом. Її основним завданням є оцінка ризиків кожного тендера. Система DoZorro 
передає найсумнівніші тендери представникам громадських організацій, що входять до 
DoZorro-спільноти. Саме вони роблять остаточний висновок щодо наявності порушень. Го-
ворити про результати DoZorro наразі зарано, однак прогнозується, що ця система сприятиме 
значному зменшенню правопорушень у сфері державних закупівель та притягненню до відпо-
відальності винних осіб.

Водночас замовники публічних закупівель також мають претензії до системи ProZorro. 
Часто трапляються ситуації, коли учасник, який виграв торги, відмовляється підписувати та 
(або) виконувати договір. У такому разі або підписується договір з наступним за переліком пе-
реможцем, або потрібно проводити тендер заново. Замовник витрачає час та не отримує необ-
хідних товарів. Особливо критично це у закупівлях в оборонній сфері. Інколи недобросовісні 
саботажники таким чином підтасовують процедури в інтересах зацікавлених третіх осіб [1].

Для протидії описаній ситуації вважаємо за доцільне ввести так звану «гарантійну 
заставу», тобто учасники тендерів вносять заставу, яка гарантуватиме реальні наміри фірм. 
Якщо відмова учасника тендера виявиться необґрунтованою, то застава не буде повертатися.

Однією з переваг ProZorro є публічність. Будь-хто може побачити всі тендерні пропози-
ції незалежно від того, чи торги тільки заплановані, чи вони вже відбулися. Тобто надається 

 

Авторизовані 
електронні 

майданчики 

ProZorro 

Постачальники Замовники 

Рис. 1. Структура електронної системи закупівель
Джерело: побудовано авторами за даними [4]
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можливість учасникам бачити й аналізувати оприлюднену на торгах інформацію. Крім того, 
слід зазначити, що цю інформацію можуть аналізувати і використовувати не тільки учасники 
торгів, а і всі бажаючі, тому що діє принцип відкритості торгів. Така система дає змогу бачити 
порушення та надає чесним підприємствам можливість боротися за державні замовлення.

У системи контролю громадських закупівель DoZorro наголошують на тому, що завдя-
ки ProZorro тому чи іншому органу або територіальній громаді вдалося зекономити значну 
суму [3].

Однак під час детального аналізу самої процедури закупівлі можна з’ясувати, що еко-
номія полягає в тому, що замовник зміг придбати товар за ціною, нижчою від стартової, тобто 
хоча б один з учасників зробив крок аукціону на пониження. Те, що замовникам часто вдається 
придбати товар за нижчими цінами, ніж стартова, може свідчити про те, що вони закладають 
ціни вищі, ніж ринкові, щоб бути впевненими, що точно знайдуть постачальника.

Однак є кількісний показник, який необхідно навести в контексті оцінки ефективності 
ProZorro. У середньому на один тендер ProZorro припадає 2,34 цінові пропозиції. До запро-
вадження системи реаліями державних закупівель була відсутність учасників на торгах або 
участь у торгах двох пов’язаних учасників лише для того, щоб виконати вимоги законодавства 
щодо не менше двох учасників на торгах.

Аналізуючи дані пошуку торгів на ProZorro, можна побачити, що станом на 1 лютого 
2019 року 2155287 торгів завершено і лише 326808 торгів не відбулися [5]. Тобто у 85% пу-
блічні закупівлі все ж таки закінчуються успішно.

Також не можна проігнорувати ситуації, коли закупівлі здійснюються «не прозоро», тоб-
то в обхід системи або не на тих умовах, які системою погоджені. Однак для більшості обходів 
системи необхідною є співпраця із замовником. Реалізуючи план змови, замовник може сфор-
мувати тендерну пропозицію у такий спосіб, щоб мінімізувати конкуренцію для учасника, 
передбачаючи унікальний розмір, колір, марку або склад продукції. 

Окрім того, замовник може оголосити торги на таку дату, щоб учасник фізично не міг зі-
брати до початку торгів необхідні довідки, сертифікати якості тощо. Відповідно, бажаного пере-
можця торгів про необхідність збирання довідок та сертифікатів буде повідомлено заздалегідь.

Відбувається також і таке порушення, як приховування в електронній системі тендера, 
щоб потенційні учасники не змогли його знайти та подати свої пропозиції. При цьому певні 
постачальники про все дізнаються вчасно. Наприклад, для цього пишуть назву тендера з гра-
матичними помилками або завантажують нечитабельну тендерну документацію або пропису-
ють назву товару таким чином, щоб учасники нічого не зрозуміли.

У ході аналізу була виявлена і така спроба обійти закон, як поділ закупівлі на дрібні ча-
стини, вартість кожної з яких не перевищує 199999 грн. У такому разі закупівлю товару можна 
проводити без системи ProZorro.

Також законом не забороняється підняття цін після підписання договору, укладеного 
на тендерах. Такий договір про підвищення ціни може бути оформлений додатковою угодою. 
Завдяки цьому можна усунути конкурентів на торгах, для яких початкова ціна буде нижчою, 
ніж собівартість товару.

Такі узгоджені дії учасника та замовника тендера не тільки шкодять конкуренції, а й 
порушують права добросовісних учасників. Окрім того, вони призводять до розтрати бюджет-
них коштів у величезних розмірах.

Якщо держустанова бажає зробити переможцем торгів певного постачальника, вона ди-
скваліфікує всіх інших учасників торгів незалежно від запропонованої ними ціни. У гонитві за 
власною вигодою вона може вивести з гри навіть десяток компаній з більш вигідними пропо-
зиціями. Звичайно, дискваліфікація буває виправдана тим, що учасники не надали вчасно всі 
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необхідні документи або не виконали інші умови закупівлі. Однак трапляються ситуації, коли 
об’єктивних причин немає.

Також замовники закупівель мусять постійно відслідковувати вчасність та повноту інфор-
мації в системі ProZorro, оскільки відповідно до законодавства саме вони відповідальні за її 
розміщення (а не електронні майданчики) [4]. І не завжди електронні майданчики вчасно реагу-
ють на проблеми з підтримкою клієнтів. Бувають випадки, коли на звернення замовників вони 
відповідають зі значним запізненням, або ж і взагалі звернення клієнтів просто ігноруються.

Учаснику варто скрупульозно вивчити всі вимоги. Якщо він сумнівається в тому, що 
потрібно надати, необхідно до аукціону вимагати від замовника внести зміни до документації. 
Це дасть змогу виключити неоднозначне тлумачення умов і можна буде підготувати докумен-
ти відповідно до вказівок замовника. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Під-
сумовуючи, можна зазначити, що корисність ProZorro – беззаперечна. Однак його ефектив-
ність як засобу подолання корупції, інструмента публічності та вільного доступу до закупівель 
не є абсолютною. До того ж за час функціонування нової системи закупівель значно зросла 
кількість неконкурентних торгів. Було виявлено недоліки й у забезпеченні надійності та ефек-
тивності витрат Це може бути спричинено не стільки недоліками самої системи електронних 
закупівель, скільки проблемами у виконанні функцій, покладених на відповідні контролюючі 
органи. Визначені проблемні питання вимагають проведення подальших досліджень для ви-
явлення чинників та механізмів впливу на систему електронних закупівель.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

У статті в історичному аспекті проаналізовано зміни характеру взаємовпливу розвитку інфор-
маційно-комунікативних технологій та технологій державного управління. Здійснено історико-тео-
ретичний аналіз впливу процесів розвитку державно-управлінських та інформаційно-комунікативних 
технологій на різних етапах цивілізаційного розвитку і на цій підставі виокремлено тенденції подальшої 
трансформації державного управління по мірі розгортання інформаційної фази розвитку українського 
суспільства. Встановлено, що розвиток цивілізації супроводжувався чотирма інформаційними револю-
ціями, коли суспільні відносини перетворювалися в результаті кардинальних змін у сфері інформаційних 
технологій. Виокремлено основні тенденції трансформації державного управління в результаті четвер-
тої інформаційної революції, які характеризуються масштабним упровадженням інформаційних тех-
нологій. Доведено необхідність перетворення пізнавальної, наукової, виробничої, управлінської, комуні-
каційної сфер. Обґрунтовано, що базовим чинником змін є технологічні новації, а проблемною стороною 
процесу − оптимізація діяльності людини, збереження і посилення гуманітарних сторін його життя. 
Встановлено, що стратегія прогресу розуміється як інноваційний розвиток, що будується на креатив-
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них ресурсах. Визначено, що істотними ціннісними характеристиками в інформаційному суспільстві 
є: гуманізм − вищою цінністю соціального прогресу виступає людський розвиток, що вимірюється та-
кими показниками, як тривалість життя, письменність, паритет купівельної спроможності; опера-
тивність − швидкість змін; адаптивність − використовування можливостей інформаційно-комуніка-
ційних технологій із метою задоволення потреб людини і суспільства і т.д. Обґрунтовано необхідність 
синхронізації процесів розвитку інформаційних технологій, суспільства та держави.

Ключові слова: інформаційно-комунікативні технології, інформаційна революція, державне 
управління, суспільство, держава.

Yu. O. Kryhtina, O. V. Severchenko, I. I. Cherkasov. Тransformation of public administration in the 
context of the information revolution

The article historically analyzes changes in the nature of mutual influence of information and communica-
tion technologies and technologies of public administration. A historical and theoretical analysis of the influence 
of processes of development of public administration and information and communication technologies at various 
stages of civilization development and, on this basis, the identified trends are further transformations of public 
administration as the deployment of the informational phase of development of Ukrainian society. It is established 
that the development of civilization was accompanied by four information revolutions, when public relations has 
developed as a result of fundamental changes in the field of information technology. The main tendencies of trans-
formation of public administration in the fourth information revolution, characterized by the large-scale introduc-
tion of information technologies. The necessity of transformation of educational, scientific, industrial, managerial, 
and communication sectors. It is proved that the underlying driver of change are technological innovations, and 
the problematic side of the process – optimization of human activities, the preservation and strengthening humani-
tarian aspects of his life. It is established that the strategy of progress is understood as an innovative development, 
which is based on creative resources. It is determined that significant value characteristics in the information 
society: humanism – the highest value of social progress is the development that is measured by the following indi-
cators: life expectancy, literacy, purchasing power parity; responsiveness – the speed of change; adaptability – the 
use of information and communication technologies to meet the needs of the individual and society, etc.

It is found that for the information society characteristic of the changing nature of public administration, 
which in the application of computing and networking technology becomes more open, with a developed feedback, 
reducing time for coordination, decision-making, expanded functions that are delegated to the private sector. The 
necessity of synchronization of the processes of development of information technology, society and the state.

It is noted that in the context of the fourth information revolution, the nature of causality in the interac-
tion development of information and communication and state management technology is beginning to change 
on the opposite. In technologically advanced countries, the government begins to direct the development of 
information and to meet the strategic goal of public administration the development of a new type of society − 
informational, more precisely − the global information society. It is proved that one drastic consequence of this 
change will be a significant narrowing of the functions of government on a national scale for the benefit of, on 
the one hand, the global supranational governance, and the other − in favor of the civil society, local govern-
ment and the private sector.

Key words: information and communication technologies, information revolution, governance, society, 
state.

Постановка проблеми. Нині практично всі держави світу стоять перед необхідністю 
побудови адекватної моделі відповіді на виклик інформаційної революції. Із середини 90-х рр. 
XX ст. ідея розбудови глобального інформаційного суспільства була переведена провідними 
державами світу з наукової площини у площину політичної практики. Така кардинальна зміна 
змушує переглядати пріоритети державної політики решти країн світу.

Внаслідок цього Україна, як і кожна країна, яка не хоче залишитися на узбіччі світового 
цивілізаційного розвитку, почала розробляти та впроваджувати різноманітні державні програ-
ми, спрямовані на формування національної моделі інформаційного суспільства та окремих 
його складників (інформатизація, розвиток інтернету, дистанційної освіти, розвиток електро-
нної комерції, електронного уряду тощо) [1−4].
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Однак на цьому шляху розбудови української моделі інформаційного суспільства вини-
кає чимало труднощів, починаючи з браку технічної бази, фінансових ресурсів і закінчуючи 
недостатньою кількістю ґрунтовних наукових досліджень процесу формування інформацій-
ного суспільства в ракурсі державницько-управлінського підходу до вирішення цієї проблеми. 
Зокрема, для сучасної української практики розбудови інформаційного суспільства має місце 
недостатньо творче запозичення досвіду передових країн та брак ґрунтовних прогностичних 
розвідок щодо наслідків кожного з кроків у напрямі інформатизації українського соціуму та 
функціонування політико-адміністративної системи держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До актуальних досліджень державно-управ-
лінських проблем розбудови інформаційного суспільства в Україні варто зарахувати роботи 
В.О. Даніл’яна [5], Л.Г. Дротянко [6], Л.М. Мудрак [7], В.М. Роллер [8], В.Ю. Степанова [9], 
О.Ю. Чубукової [11; 12] та ін. Однак, попри наявність зазначених робіт, недостатня увага при-
діляється проблематиці аналізу взаємозв’язку інформаційно-комунікативних технологій із 
тенденціями трансформації технологій державного управління.

Мета статті. У цій статті нам видається актуальним здійснити історико-теоретичний 
аналіз впливу процесів розвитку державно-управлінських та інформаційно-комунікативних 
технологій на різних етапах цивілізаційного розвитку і на цій підставі виокремити тенден-
ції подальшої трансформації державного управління по мірі розгортання інформаційної фази 
розвитку українського суспільства.

Виклад основного матеріалу. Нині більшість науковців одностайні в тому, що розви-
ток цивілізації супроводжувався чотирма інформаційними революціями, коли суспільні від-
носини перетворювалися в результаті кардинальних змін у сфері інформаційних технологій. 
Перша розпочалася з винаходу писемності, друга пов’язана з появою книгодрукування. Третя 
ініціювалася провадженням телеграфу, телефону та радіо. Нині відбувається четверта інфор-
маційна революція, яка розгортається внаслідок упровадження мікропроцесорної технології, 
появи персональних комп’ютерів та інтернету. У результаті комп’ютерні і телекомунікаційні 
технології починають визначати вигляд цивілізаційного розвитку суспільства та технологій 
управління таким суспільством.

Стосовно першої інформаційної революції можна сказати, що поява писемності, перо та 
папір, власне, й створили, або, точніше, спричинили таке явище, як бюрократія. Адже останнє 
за своїм первісним значенням означає не що інше, як владу канцелярського столу. Інформацій-
ний обмін здійснювався переважно через гінців, а самі державні службовці (принаймні, висо-
кого статусу) задля здійснення інформаційних трансакцій користувалися кінним транспортом. 
І ця фаза приблизно збігається з епохою розвитку аграрних суспільств.

Книгодрукування мало як прямий, так й опосередкований вплив на державне управлін-
ня. Прямий полягав у тому, що у політико-адміністративній системі значно прискорилися ін-
формаційні потоки, пов’язані з поширенням нормативно-правових та інструктивних докумен-
тів. Проте значна частина оперативного документообігу на державній службі продовжувала 
виконуватися рукописно. Значно більшою мірою друга інформаційна революція вплинула на 
об’єкт державного управління − суспільство. Останнє стало значно освіченішим, складнішим 
і, відповідно, більш важко керованим.

Революційною подією для державного управління став винахід друкарських машинок. 
Друкарська машинка певною мірою надала змогу державній службі стати масовим явищем в 
індустріальних суспільствах і значно підняла продуктивність фіксації та тиражування інфор-
мації. Пошта, телефон та автомобіль стрімко підняли швидкість інформаційного обміну.

Проте продуктивність зазначених процесів зросла з появою комп’ютерів, ксероксів та 
інтернету. Але тут здійснився ще один якісний стрибок, якого не було раніше, − комп’ютер 
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взяв на себе і значну частину порівняно простої аналітичної роботи з переробки інформа-
ції, різко скорочуючи потребу в державних службовцях, які виконують інформаційну роботу 
низького рівня абстракції. Водночас унаслідок нарощування обсягів та складності інформації, 
яка має збиратися та перероблятися у структурі державного управління, зростає потреба в 
державних службовцях, здатних до переробки державно-управлінської інформації на високих 
рівнях абстракції. Останнє провокує своєрідну кадрову кризу на державній службі, ставлячи 
на порядок денний потребу в державних службовцях принципово нового, креативного типу.

Реальна практика сьогоднішньої державної служби виразно показує, що значний відсо-
ток державних службовців ще не готовий здійснювати державно-управлінські функції у формі, 
необхідній для інформаційного суспільства. Недостатньо готовою до викликів інформатизації 
поки що є апарат державного управління України загалом, порівняно з передовими країнами.

Варто зазначити, що загалом країни світової спільноти неоднорідно включені в глобаль-
ний процес інформатизації. У цьому плані найбільш вигідні позиції займають країни першо-
го світу, які, власне, є ініціаторами розбудови глобального інформаційного суспільства. Тому 
більше на шляху до інформаційного суспільства просунулися країни з розвиненою інформа-
ційною індустрією − США, Японія, Великобританія, ЄС, Ізраїль.

З огляду на таку нерівність державна політика в галузі інформатизації країн, які 
розвиваються, і країн із перехідною економікою має враховувати складнощі глобальної 
взаємодії [19].

Ці країни, у тому числі Україна, можуть стати жертвою так званого інформаційно- 
технологічного колоніалізму, носіями якого виступають розвиненіші держави і який за своєю 
небезпекою перевершує традиційний сировинний колоніалізм. Фактично у процесі глобальної 
інформатизації державне управління національного рівня починає слабнути і дедалі більшою 
мірою підпорядковуватися управлінському впливу наддержавних інституцій світового масш-
табу. Феномен національної держави набуває дедалі більш формального характеру, фактично 
відмираючи.

Наслідки інформатизації в різних сферах життєдіяльності неоднозначні і в плані зміни 
суспільства та окремих його сфер як об’єктів державного управління. Для сучасного етапу 
розвитку важливо враховувати складність і неоднорідність цих наслідків: у сфері політики − 
процеси глобалізації і локалізації, у сфері культури − розвиток цінностей творчості, індиві-
дуальності та масовості, шаблонності, у сфері економіки − реальний і віртуальний відсіки, в 
області освіти і виховання − соціальність і асоціальність.

Специфіка інформаційних відносин пов’язана з істотними трансформаціями, визначува-
ними масштабним упровадженням інформаційних технологій. Перетворяться пізнавальна, на-
укова, виробнича, управлінська, комунікаційна сфери. Базовий чинник змін, що відбуваються 
в цих областях, − технологічні новації, проблемна сторона процесу − оптимізація діяльності 
людини, збереження і посилення гуманітарних сторін його життя. У сучасній науці у зв’язку 
з глобальною комп’ютеризацією, машинізацією знання зростає значення соціально-політич-
них, етично-етичних, гуманістичних та інших оцінок рефлексій, що зумовлене необхідністю 
внутрішнього самоконтролю знання.

Стратегія прогресу розуміється як інноваційний розвиток, що будується на креатив-
них ресурсах. Істотними ціннісними характеристиками в інформаційному суспільстві є: 
гуманізм − вищою цінністю соціального прогресу виступає людський розвиток, що ви-
мірюється такими показниками, як тривалість життя, письменність, паритет купівельної 
спроможності; оперативність − швидкість змін; адаптивність − використовування можли-
востей інформаційно-комунікаційних технологій із метою задоволення потреб людини і 
суспільства і т. д.
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Сучасна макросоціологічна ієрархія світу представлена регіонами першого, другого, 
третього ешелонів відповідно до показників розвитку індустрії першого, другого або третього 
покоління. У цивілізаційному авангарді країни, які задають технологічні, інформаційні, ек-
зистенціальні стандарти. Ціннісні підстави соціального розвитку інформаційного суспільства 
будуються на пріоритеті ідеології невласництва, яка обґрунтовується пріоритетним розвитком 
знання, культури.

Сучасна четверта інформаційна революція характеризується бурхливим розвитком ін-
формаційної індустрії − новими технічними засобами, методами, технологіями генерації та 
трансляції знань. Складники інформаційної індустрії − всі види інформаційних технологій, 
телекомунікації. Безумовно, технологічні новації сприяють істотним соціальним трансфор-
маціям, зміні системи загальнолюдських цінностей, в якій технологічні чинники превалюють 
над політико-соціальними. Зниження ролі матеріального виробництва і випереджаючий роз-
виток сектора послуг та інформації стають головними чинниками у зміні характеру людської 
діяльності, типів ресурсів, які до неї залучаються, що призводить до істотної модифікації со-
ціальної структури.

Істотні трансформації позитивної та негативної властивості в різних сферах суспіль-
ства ідеологи інформаційного суспільства вбачають у тому, що до позитивних наслідків со-
ціальних трансформацій в інформатизації належить закріплення демократичних цінностей у 
суспільстві. На думку Е. Тоффлера, «цивілізація, що зароджується, може стати здоровішою, 
розсудливішою і стійкішою, пристойнішою і демократичнішою, ніж будь-яка з відомих нам 
дотепер» [10].

Головний аргумент зводиться до того, що досягнення в області нових технологій змі-
нюють характер політичної комунікації. Функціонування сучасних демократичних інсти-
тутів стає істотно важким без адекватного інформаційного супроводу, тоді як забезпечення 
рівного доступу до мереж за певних умов може сприяти закріпленню демократичних стан-
дартів на рівнях міжособового і міжгрупового спілкування. Зростає об’єм інформації, яку 
громадяни одержують поза контролем національних урядів. Для інформаційного суспільства 
характерна зміна характеру державного управління, яке при застосуванні комп’ютерно-ме-
режевих технологій стає більш відкритим, із розвиненим зворотним зв’язком, зменшенням 
часу на узгодження, ухвалення рішень, розширеним переліком функцій, які делегуються 
приватному сектору .

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.  Кож-
на з трьох попередніх революцій у розвитку інформаційно-комунікативних технологій тягнула 
за собою як наслідок зміну в технологіях державного управління, з одного боку, змінюючи 
технічну та технологічну базу збирання, обробки та передачі інформації в системі суб’єктів 
державного управління, а з другого − трансформуючи та ускладнюючи соціум та окремі його 
сфери як об’єкти державно-управлінського впливу.

У контексті четвертої інформаційної революції характер причинно-наслідкових зв’язків 
у взаємодії розвитку інформаційно-комунікативних та державно-управлінських технологій 
починає змінюватися на протилежний. У технологічно передових країнах держава починає 
скеровувати розвиток інформатизації і брати за стратегічну мету державного управління роз-
будову нового типу суспільства − інформаційного, точніше, глобального інформаційного су-
спільства.

Ще одним кардинальним наслідком цієї зміни стане істотне звуження функцій держав-
ного управління національного масштабу на користь, з одного боку, глобального наднаціо-
нального управління, а з іншого − на користь громадянського суспільства, місцевого самовря-
дування та приватного сектору.
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ДО ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ТУРИСТИЧНИХ КАДРІВ

Визначено, що проблема удосконалення механізму державного управління якістю фахової під-
готовки має розглядатися в контексті розбудови в Україні ринку кваліфікацій. Констатовано, що в 
більшості розвинених економік вже відбувся перехід від ринку робочої сили до ринку конкретних кваліфі-
кацій. Визначено основні напрями вдосконалення державного управління якістю фахової підготовки ту-
ристичних кадрів. У статті представлено наукові вітчизняні підходи розуміння якості фахової підго-
товки. Результативність державного управління якістю професійної підготовки передбачає три рівня 
управління. Такими рівнями  є рівень державного управління, рівень регіонального управління, управління 
на рівні вищого навчального закладу. До складників якості належать фахові новоутворення,  якісні по-
казники сформованості, умови їх «творення». Інструментами управління створенням та організацією 
ринку кваліфікацій зазначені розробка та впровадження системи професійних стандартів. Представ-
лено розв’язання проблеми паспортизації професій у контексті розробки професіограм. Надано систе-
матизацію різних типів професіограм. Кожен тип професіограми розглянуто із зазначенням їх струк-
турних елементів та недоліків у використанні. Надано аналіз описової професіограми, професіограми 
як кількісної оцінки елементів, професіограми як методу критичних інцидентів, професіограми як ре-
зультату факторного аналізу, аналітичної професіограми. Структура професіограми туристських 
кадрів має включати базові професійні компетенції фахівців із туризму, додаткові (затребувані для 
конкретного регіону або турпідприємства) професійні компетенції, обов’язкові соціальні та особистіс-
ні якості. Перспективою є розробка професіограм та психограм туристських кадрів для бакалаврського 
та магістерського рівнів з урахуванням вимог роботодавців, академічної спільноти та стейкхолдерів.

Ключові слова: механізм державного управління, фахова підготовка, якість, туристські кадри, 
ринок кваліфікацій, паспорт професії, професіограма, базові професійні компетенції, додаткові профе-
сійні компетенції.

О. К. Lyubchuk, Yu. V. Yarchenko, S. V. Sakhno. To the problem of improvement of the mechanism of 
public management of quality of traffic training

The paper is determined that the problem of improvement of the mechanism of state management of 
the quality of vocational training should be considered in the context of development of qualification market 
in Ukraine. It is stated that in most developed economies the transition from the labor market to the market of 
specific qualifications has already taken place. The basic directions of improvement of the state management 
of quality of professional training of tourist personnel are defined. The article presents the scientific domestic 
approaches to understanding the quality of professional training. The effectiveness of public administration in 
the quality of vocational training implies three levels of management. Such levels are the level of public admin-
istration, the level of regional management, the management at the level of higher education. The components of 
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quality include professional tumors, qualitative indicators of formation, conditions of their “creation”. Quality 
indicators of higher education for industrial and post-industrial production are presented. It is noted that the 
problem of state management of the quality of professional training of tourism personnel for the qualification 
market is not developed enough. It is noted that the improvement of the mechanism of state administration of 
training requires the value basis of “person − education − culture”. The tools for managing the creation and 
organization of the qualification market indicate the development and implementation of a system of profession-
al standards. The problem of profession certification in the context of professiogram development is presented. 
Systematization of different types of professiograms is provided. Each type of professiogram is considered, 
indicating their structural elements and drawbacks in use. An analysis of the descriptive professiogram, the 
professiogram as a quantitative evaluation of the elements, the professiogram as a method of critical incidents, 
the professiogram as a result of factor analysis, the analytical profession are given. The structure of the tourism 
professional curriculum should include basic professional competencies of tourism professionals, additional 
(required for a specific region or tourist enterprise) professional competencies, compulsory social and personal 
qualities. The prospect is the development of professional and psychograms of tourism staff for bachelor’s and 
master’s degrees, taking into account the requirements of employers, the academic community and the stake-
holders.

Key words: mechanism of public administration, professional training, quality, tourist staff, qualifica-
tion market, passport of the profession, professiogram, basic professional competences, additional professional 
competences.

Постановка проблеми. Галузь туризму належить до сфери послуг та посідає одне з 
провідних місць в її структурі, формуючи 30% доходів сфери послуг у світі. Україна має вели-
кий потенціал для розвитку туризму, зокрема привабливі та затребувані природно-кліматичні, 
природно-географічні, рекреаційні, історико-культурні туристичні ресурси. Проте розвиток 
туризму в Україні не відповідає потенційним можливостям, які може дати туризм для розвит-
ку економіки. Це зумовлено як недостатньою розробкою механізмів державного управління 
одним із провідних секторів економіки, так і невідповідністю підготовки фахівців із туризму 
в Україні світовим тенденціям розвитку галузі, передовому досвіду туристських країн світу у 
формуванні туристичних кадрів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних дослідженнях вивчалася проблема 
удосконалення механізмів державного управління фаховою підготовкою в Україні та її регіонах, 
зокрема: підготовка, розвиток, функціонування та розробка механізмів державного управління 
управлінських кадрів – О. Богданов, Н. Діденко, Ю. Комар, В. Токарева; спрямованість підго-
товки сучасних державних службовців у контексті суспільних перетворень – Т. Гречко, В. Ми-
хайленко, Л. Приходченко, О. Тертишина та ін. Дослідження проблеми підготовки кадрів для 
галузі туризму в Україні представлено в роботах О. Ахметової, Т. Дьорової, І. Мініч, О. Угодні-
кової, В. Федорченко та ін. Зокрема, в наукових працях В. Федорченко представлено парадигму 
підготовки фахівців для забезпечення державного регулювання туристичної сфери, зазначено 
перспективи розробки освітніх програм. Проведений аналіз теоретичних досліджень показав, 
що проблема державного управління якістю фахової підготовки туристичних кадрів для ринку 
кваліфікацій досліджена недостатньо і є затребуваною для сьогодення.

Метою статті є з’ясування напрямів удосконалення механізму державного управління 
якістю фахової підготовки туристських кадрів для ринку кваліфікацій постіндустріального 
суспільства.

Виклад основного матеріалу. Механізм державного управління якістю фахової підго-
товки на сучасному етапі розвитку теорії державного управління розглядається як складник 
інтегративного механізму, що забезпечує становлення та досягнення високого рівня якості 
освітніх послуг відповідно до вимог суспільства «знань» [4, с. 22−23].

У дисертаційному дослідженні О.К. Любчук представлено характеристики моделей не-
перервної освіти для індустріального та постіндустріального виробництва із зазначенням дея-
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ких показників якості вищої освіти, визначено цілі та завдання державного управління якістю 
підготовки складників неуречевленого капіталу у процесі переходу до постіндустріального 
суспільства, системі неперервної освіти в процесі переходу до постіндустріального суспіль-
ства. Показниками якості вищої освіти для індустріального виробництва визначені сформо-
ваність фундаментальних знань, наявність високого професіоналізму, а показниками якості 
вищої освіти для постіндустріального виробництва – сформованість методологічних діяльніс-
них знань, наявність компетентностей, вміння вчитися протягом життя, вміння реалізовувати 
творчий та інноваційний потенціали [5].

У проведеному дослідженні О. Богданова визначено, що вдосконалення механізмів дер-
жавного управління підготовкою кадрів для регіону може бути виконано на основі гуманіс-
тичної тріади сучасної філософії освіти «людина – освіта – культура», яка відповідає світовим 
тенденціям розвитку освіти. Базовими компонентами в модернізації регіональної освіти по-
стають гуманізація та гуманітаризація навчально-виховного процесу [1, с. 13].

Сучасна якісна фахова підготовка повинна мати, згідно з результатами дослідження 
В. Токаревої, ринкове спрямування, бути побудованою на принципах андрогогіки та навчання 
протягом життя. Високоякісна програма менеджмент-освіти не може бути суто академічною. 
Фахова підготовка має базуватися на тісних зв’язках із підприємствами-споживачами, нада-
вати унікальні можливості розвитку лідерських здібностей, інтуїтивного відчуття ситуації, 
вміння знаходити рішення в будь-яких, на перший погляд, безвихідних ситуаціях. На перший 
план виходять навички керівництва прийняття творчих нестандартних рішень, організації ро-
боти в постійно змінних групах, знаходження способів мотивації підлеглих до творчості та 
самовдосконалення [6].

У дисертації Ю. Комара обґрунтовано необхідність активізації інноваційних механізмів 
державного управління підготовкою нової генерації фахівців у контексті атрибутивного під-
ходу, зокрема управлінських спеціальностей, здатних ефективно працювати в різноманітних 
сферах управління і органах державної влади. У типових навчальних планах вищої школи 
та  Державних стандартах вищої освіти виявлено відсутність циклу навчальних дисциплін, 
який би вводив студента-початківця у навчання, закладав його підґрунтя й активно впливав на 
саморозвиток, формування творчого потенціалу, мотивів до ефективного навчання [3].

Концепцію удосконалення механізмів державного управління в системі соціального 
партнерства запропоновано Н. Діденко. Нею доведено необхідність створення партнерських 
структур між органами державного управління, вищою школою та роботодавцями, укладання 
між ними партнерських угод щодо оптимізації підготовки фахівців для сучасного ринку праці, 
запропоновано заходи щодо якісної підготовки майбутніх управлінців, здатних до активної 
співпраці в системі партнерства з бізнесом, найманими працівниками, громадськими об’єд-
наннями [2].

У проведених дослідженнях, які присвячені проблемі удосконалення механізму дер-
жавного управління фаховою підготовкою в Україні, виявлена необхідність формування та 
розвитку в системі вищої освіти нової генерації фахівців. Критерієм нової якості є готовність 
та здатність до ефективної праці на ринку кваліфікацій в умовах невизначеності та змін, в 
особливих та екстремальних умовах.

Підвищенню якості підготовки освітньо-фахового потенціалу регіону сприяє організа-
ція навчального процесу та наукової роботи у вищих навчальних закладах області до рівня, 
що відповідає міжнародним стандартам якості в освіті. У 2009 р. Приазовський державний 
технічний університет отримав і в 2010 р. підтвердив міжнародний статус університету, от-
римавши два міжнародних сертифікати: ISO-9001-2008-менеджмент якості в освіті та ISO-
14001-2009-екологічний менеджмент.
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Вважаємо, що до сучасних напрямів удосконалення державного управління якістю фа-
хової підготовки кадрів, зокрема туристичних кадрів, для ринку кваліфікацій постіндустріаль-
ного суспільства можна зарахувати такі:

– «Стандартизація» управління якістю навчального процесу та наукової роботи вищо-
го навчального закладу, який реалізується в процесі участі в міжнародних освітніх програмах; 

– «Інтеграція» як поглиблення взаємодії з роботодавцями в розробці і реалізації дер-
жавної, регіональної політики у вищій освіті, який реалізується в процесі створення та впро-
вадження професійних стандартів − паспортизації професій, розробці освітніх галузевих 
стандартів підготовки фахівців;

– «Сертифікація» як організація навчального процесу та наукової роботи у вищому на-
вчальному закладі відповідно до міжнародних рівнів якості освіти, який втілюється в процесі 
отримання міжнародних сертифікатів якості в освіті;

– «Регіональні програми» як розробка та впровадження інноваційних освітніх проек-
тів, створення інноваційних освітніх структур.

Участь соціальних партнерів у прийнятті освітніх і професійних стандартів забезпечує 
захист і гарантії трудових прав працівників і інтересів роботодавців та є досить розповсюдже-
ною практикою в багатьох країнах ЄС. У цих країнах реалізуються власні моделі соціального 
партнерства у сфері професійної освіти і навчання, але всі вони орієнтовані на співробітни-
цтво соціальних партнерів і держави у процесі вирішення завдань забезпечення ринку праці 
кваліфікованими фахівцями. У більшості розвинених економік (Євросоюз, США, Австралія, 
Канада, Японія, Корея та ін.) вже відбувся перехід від ринку робочої сили до ринку конкрет-
них кваліфікацій, де реалізується не загальна зайнятість, а кількість та якість кваліфікованих 
фахівців із конкретних видів діяльності.

Інструментом управління створення та організації ринку кваліфікацій є розробка та 
впровадження системи професійних стандартів. Професійні стандарти – це документи, в яких 
надається детальний опис та встановлюються єдині для всіх учасників ринку вимоги до ком-
петентностей, якими має володіти фахівець. Одним із завдань профстандартів є формування 
в молодих людей, які отримують вищу освіту, професійної «Я-концепції», розуміння того, які 
конкретні завдання їм прийдеться вирішувати на робочому місці, які знання, вміння та компе-
тенції для цього у них є, а над якими треба буде ще працювати.

Емпіричне вивчення професій здійснюється вже майже століття, починаючи 
з 1920−1930 рр. На той час дослідження професій проводилося у двох напрямах: пер-
ший – це опис та психофізіологічний аналіз професій для вирішення завдань профвідбору, 
профконсультацій, профнавчання, раціоналізації робочого місця, профілактики стомлен-
ня; другий – це класифікація професій із метою їх проектування. Прийоми та принципи 
аналізу професій стали основою для виникнення спеціального підходу – професіографії. 
У процесі здійснення професіографії створюють психограми. Психограми являють собою 
психологічний «портрет» професії, що включає групу психологічних функцій актуальних 
для її здійснення [7, с. 238].

Що стосується розробки психограми як психологічного портрета професії, існує кілька 
підходів до її структури. У структурі мають бути відображені:

– властивості, які є необхідними, але не можуть бути компенсованими іншими та бу-
дуть пред’являтися до працівника середнього рівня класифікації;

– бажані властивості, які будуть визначати можливості досягнення вищого рівня про-
фесіоналізму;

– науково обґрунтовані норми та вимоги до якостей особистості фахівця, котрі дадуть 
йому змогу ефективно здійснювати професійну діяльність.
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Проблема паспортизації професій у 90-ті рр. минулого століття вирішувалися в кон-
тексті розробки професіограм. Б. Кулагіним було створено типологію професіограм, яка була 
спрямована на досягнення успіху фахівця індустріального суспільства. На основі проведеного 
теоретичного аналізу було виділено різні типи професіограм (із зазначенням їх структурних 
елементів та недоліків у використанні): описова професіограма; професіограма як кількісна 
оцінка елементів; професіограма як метод критичних інцидентів; професіограма як результат 
факторного аналізу; аналітична професіограма.

Структурними елементами описової професіограми виділено загальні особливості про-
фесії, основні професійні дії та операції, їх послідовність виконання та взаємозумовленість, 
перелік знань та навичок, опис санітарно-гігієнічних умов праці, режим праці та відпочинку, 
опис характерних психофізіологічних станів, технологічні аспекти праці, опис необхідного 
обладнання.

З’ясування структурних елементів професіограми як кількісної оцінки елементів здійс-
нюється експертами за допомогою оцінних шкал на основі різноманітних критеріїв: значу-
щості окремих дій для досягнення мети; часу виконання; вірогідності виникнення надзвичай-
них ситуацій тощо. Недоліком під час використання цього типу професіограми є відсутність 
єдиних критеріїв для їх побудови. Вивчення професіограми як методу критичних інциден-
тів виявило певні труднощі в її побудові на основі цього підходу, бо структура включає від 
50−100 до кількох сотень елементів (критичних інцидентів) на основі аналізу реальної пове-
дінки фахівців. Крім того, вага критичних інцидентів визначається експертами суб’єктивно.

Побудова професіограм на основі результатів проведення факторного аналізу дає змогу 
визначити такі показники вимог до фахівців, як професійна підготовка, значущість психо-
моторних, інтелектуальних факторів, особливостей фізичного розвитку, особливості спілку-
вання з людьми, типові психофізіологічні стани, особливості переробки інформації, неспри-
ятливі санітарно-гігієнічні умови праці. Створення аналітичної професіограми як структури 
порівневого вивчення (нормативно-параметричного та морфологічного) виділених етапів 
роботи відбувається з позиції діяльнісного підходу. Недоліками під час використання визна-
чено наявність узагальнених нормативних та морфологічних показників структури професії 
та психологічної структури професійної діяльності, відсутність конкретних показників для 
виявлення рівня оволодіння операціонально-технологічною структурою професії. 

Вирішення проблеми професіографії включало розгляд вимог до особистості фахівця 
індустріального виробництва. У контексті розробок професіографій професійно важливі яко-
сті розглядалися як компоненти професійної придатності, індивідуальний стиль професійної 
діяльності − як спосіб інтеграції різних професійно важливих якостей, як загальна здатність 
людини до професії. Проведене дослідження показало, що нова якість базових професійних 
компетенцій сучасних фахівців із туризму має досягатися оволодінням не тільки основними 
трудовими функціями, але й додатковими професійними компетенціями; не всі трудові функ-
ції можуть бути опановані у вищому навчальному закладі. Деякі трудові функції є додатко-
вими професійними компетенціями, які можуть бути одержані головним чином через поєд-
нання навчання та виробничої практики на сучасному підприємстві сфери обслуговування. 
Підготовка на основі профстандартів – «паспортів професій» – усуває проблему «завищених» 
вимог бізнесу, дає змогу формувати необхідні поведінкові стереотипи, ділові якості на базі 
чітко визначених компетенцій, меж відповідальності та перспектив кар’єрного зростання на 
ринку кваліфікації.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 
В Україні проблема якості професійної підготовки фахівців для реального сектору економіки 
вирішувалася у процесі розробки та реалізації програми «Сучасна освіта», зокрема в ініціації 



92 ISSN 2310-9653   Публічне управління та митне адміністрування, № 3 (22), 2019

Механізми державного управління

проекту «Паспорт професії». З’ясовано, що в розробці професійних стандартів туристських 
кадрів для постіндустріального виробництва безпосередню участь мають брати саме робо-
тодавці; структурними складниками ринку кваліфікацій є освітні компетенції професійного 
стандарту, базові професійні компетенції; обов’язкові особистісні та соціальні компетенції 
для успішного виконання певного виду економічної діяльності на сучасному виробництві. 
Перспективами цього дослідження є розробка професіограм та психограм туристських кадрів 
для бакалаврського та магістерського рівнів з урахуванням вимог роботодавців, академічної 
спільноти та стейкхолдерів.
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РОЗРОБКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ У СФЕРІ 
ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

У статті з’ясовано, що результативності, ефективності і якості в управлінських рішеннях 
можна досягти лише, якщо дотримуватися певного порядку при їх підготовці, прийнятті та втілен-
ні. Щоб цього досягти, треба забезпечити встановлення порядку виконання відповідних процедур, що 
стосуються збирання, руху, зберігання, обробки, аналізу даних, забезпечення нею підрозділів і тих, хто 
є окремими виконавцями та визначають решту дій, що зумовлює потреба вирішити певні завдання. Ви-
значено фактори високого рівня якості управлінських рішень, що забезпечується: високим науково-тех-
нічним рівнем управлінської діяльності, а отже, сучасною методикою, алгоритмами і технічними засо-
бами на всіх стадіях управлінської діяльністю; високою технологічною культурою управлінської сфери, 
що можлива при достатній загальній культурі; необхідним інформаційним забезпеченням управлінсько-
го процесу, який передбачає відповідні технічні засоби збирання, передавання, оброблення, збереження 
і пошуку даних, які потрібні, розвинену комунікаційну систему і відповідну інфраструктуру для того, 
щоб упорядковувати інформаційні потоки; достатнім систематизуванням, формалізацією і стандар-
тизацією управлінського процесу, що дає змогу «не винаходити велосипед»; організаційними формами 
управлінської діяльності, її адекватними завданнями, раціональним синтезом, що поєднує централіза-
цію і децентралізацію управлінської діяльності;  інтенсифікацією управлінського процесу, скороченням 
терміну управління; скороченням термінів, в які мають відбутися перехідні процеси за втілення рішень, 
уникнувши «розмивання» суті рішень, коли вона доводиться до тих, хто безпосередньо їх виконує; роз-
робкою управління рішень у системі, враховуючи увесь управлінський ланцюжок; умінням виокремлення 
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з усього головного і найважливішого. Запропоновано схему розробки і реалізації управлінського рішення 
у сфері публічної служби. Виявлено, що для того, щоб здійснити оптимальну оцінку, необхідна перевірка 
того, наскільки ефективними є управлінські рішення. Водночас варто взяти до уваги низку соціальних 
та психологічних аспектів проблемних питань.

Ключові слова: державне управління, публічна служба, розвиток України, державний менедж-
мент, управлінські рішення.

A. M. Maltseva. Development and implementation of the management decision in the field of public 
service at the modern stage of Ukraine development

The article shows that the effectiveness, efficiency and quality of management decisions can only be 
achieved if they follow a certain order in their preparation, adoption and implementation. In order to achieve 
this, it is necessary to ensure that procedures are in place for collecting, moving, storing, processing, analyzing 
data, providing units and those who are individual contractors, and determining the rest of the actions that 
necessitate certain tasks. The factors of high level of quality of managerial decisions are provided, which are 
ensured by: high scientific and technical level of managerial activity, and, consequently, by modern method-
ology, algorithms and technical means at all stages of managerial activity; high technological culture of the 
administrative sphere, which is possible with a sufficient general culture; the necessary information support for 
the management process, which includes the appropriate technical means of collecting, transmitting, process-
ing, storing and retrieving the data that are needed, a developed communication system and the appropriate 
infrastructure in order to streamline information flows; sufficient systematization, formalization and standard-
ization of the management process, enabling “not to invent a bicycle”; organizational forms of management 
activity, its adequate tasks, rational synthesis combining centralization and decentralization of management 
activity; intensification of the management process, shortening of the management period; shortening the time-
frame for transitional processes for the implementation of decisions, avoiding the “erosion” of the essence of 
decisions when it comes to those who directly implement them; development of system management, taking into 
account the whole management chain; the ability to stand out from everything important and most important. 
The scheme of development and implementation of management decision in the sphere of public service is of-
fered. It has been found that in order to make an optimal assessment, it is necessary to check the effectiveness 
of management decisions. At the same time, a number of social and psychological aspects of problematic issues 
should be taken into account.

Key words: public administration, public service, development of Ukraine, public management, admin-
istrative decisions.

Постановка проблеми. Передумови й ознаки виникнення інноваційного характеру 
управління в наш час представлені новими зв’язками, новими управлінськими інструментами, 
організаційними схемами і суспільними процесами. Потреби управлінських інновацій викли-
кають появу новітніх цілей та управлінських задач, функцій та інструментів, через які вони 
здійснюються, зумовлюють необхідність у цілеспрямованості управлінської діяльності, спря-
мованої на кращі результати, які відбуваються у процесах та мають керовані системи. Вивчен-
ня способів розвитку управлінських систем, їх методологічний та організаційний супровід для 
того, щоб проводити належну інноваційну модернізацію чинних чи побудову новітніх управ-
лінських систем, варто розуміти як пріоритетні напрями управлінської діяльності у наш час.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти цієї проблематики досліджу-
вали такі науковці, як В. Бакуменко, О. Воробйова, В. Горбатенко, Ю. Сурмін та ін. Проте 
дослідження із вказаної тематики постійно перебуває в полі зору сучасних дослідників, що 
зумовило вибір теми цієї статті.

Мета статті – з’ясувати особливості розробки та реалізації управлінського рішення у 
сфері публічної служби на сучасному етапі розвитку України.

Виклад основного матеріалу. Результативності, ефективності й якості в управлінських 
рішеннях можна досягти, якщо дотримуватися певного порядку у процесі їх підготовки, при-
йняття та втілення. Щоб цього досягти, треба забезпечити встановлення порядку виконання 
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відповідних процедур, що стосуються збирання, руху, зберігання, обробки, аналізу даних, за-
безпечення нею підрозділів і тих, хто є окремими виконавцями та визначають решту дій, що 
зумовлює потребу вирішити певні завдання. 

Як зазначає В. Бакуменко, «еволюція сучасного суспільства зумовлена комплексним 
впливом сукупності найважливіших тенденцій та факторів, що визначають прогресивний 
розвиток його економічної, політичної, соціальної та духовної сфер. Цей вплив проектується 
адекватно у стратегічних пріоритетах реформування системи публічного управління» [1]. Цієї 
думки дотримується й О. Воробйова, яка зазначає, що «зміни, що відбуваються в українсько-
му суспільстві, вимагають модернізації системи державного управління, а це, своєю чергою, 
відкриває можливості для її новітнього розвитку в сучасних умовах суспільного розвитку» [2].

Основою діяльності будь-якого органу управління є прийняття та реалізація управлін-
ського рішення. Проте цей процес має свої відмінності і особливості залежно від рівня управ-
ління. Так, на центральному рівні органи влади приймають певні рішення, які реалізуються 
відповідними структурними підрозділами та іншими ієрархічно підпорядкованими структу-
рами. Від того, як здійснюється реалізація рішення, залежить ефективність управління [3].

Процес управління можна представити у вигляді трьох складових блоків: визначення 
курсу дій, розробка і прийняття рішення, організація його виконання [4]. Якщо хоч один із цих 
блоків буде слабким, зазвичай знижуватиметься якісний рівень управлінської діяльності. Цей 
показник зростатиме, коли процес роботи держслужбовця буде забезпечений: 

– високим науково-технічним рівнем управлінської діяльності, а отже, сучасною мето-
дикою, алгоритмами і технічними засобами на всіх стадіях управлінської діяльності;

– високою технологічною культурою управлінської сфери, що можлива при достатній 
загальній культурі;

– необхідним інформаційним забезпеченням управлінського процесу, який передбачає 
відповідні технічні засоби збирання, передавання, оброблення, збереження і пошуку даних, 
які потрібні, розвинену комунікаційну систему і відповідну інфраструктуру для того, щоб упо-
рядковувати інформаційні потоки;

– достатнім систематизуванням, формалізацією і стандартизацією управлінського про-
цесу, що дає змогу «не  винаходити велосипед»;

– організаційними формами управлінської діяльності, її адекватними завданнями, ра-
ціональним синтезом, що поєднує централізацію і децентралізацію управлінської діяльності;

– інтенсифікацією управлінського процесу, скороченням терміну управління;
– скороченням термінів, в які мають відбутися перехідні процеси за втілення рішень, 

уникнувши «розмивання» суті рішень, коли вона доводиться до тих, хто безпосередньо їх ви-
конує;

– розробкою управління рішень у системі, з огляду на весь управлінський ланцюжок;
– умінням виокремлення з усього головного і найважливішого.
Рівень складності завдань держуправління передбачає системний підхід до підготовчо-

го етапу і втілення рішень управлінського характеру, який передбачається: розглядом об’єкта 
управління як системи; зарахуванням питання, що винесене на розгляд, до окремого управ-
лінського рівня, що є складником управлінської системи загалом; локалізацією становища в 
системі, яка досліджується; типізацією ухвалення рішень, окреслюючи в цих межах загальні 
для вирішення завдання у межах системи, що досліджується.

На рис. 1 наведено схему розробки і реалізації управлінського рішення у сфері публічної 
служби.

Моніторинг, спрямований на проблеми, поєднує визначання цілей (або їх комплексу), 
суті, передбачення подальших подій і окреслення проблемного питання. Одне з головних 
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 завдань під час розробки сценарію − визначити фактори, якими характеризується становище 
і передбачений сценарій наступних подій, визначити альтернативи розвитку їх перетворень. 
Передбачення сценарію розвитку становища відбувається здебільшого у процесі використан-
ня засобів, якими оперують ситуаційний аналіз та експертна оцінка, що дає змогу враховувати 
та проводити аналіз як кількісної, так і якісної інформації.

Другий етап представлений отриманням, обробкою і аналізом кількісних і якісних да-
них, необхідних, щоб розробляти і приймати адекватні рішення. У процесі прийняття управ-
лінського рішення органами державної виконавчої влади використовується значний обсяг ін-
формації. В залежності від використання у процесі прийняття певних управлінських рішень її 
можна поділити на такі типи:

– корисна інформація – інформація, необхідна в процесі прийняття управлінського рі-
шення (її відсутність не може кардинально позначатися на результаті прийнятого управлін-
ського рішення, а наявність може підвищити його якість). Однак необхідно брати до уваги, 
що ентропія при одержанні нової інформації зумовлює зростання рівня невизначеності (при 
цьому важливо знайти оптимальне співвідношення кількості нової корисної інформації й зро-
стаючого в процесі її накопичення рівня невизначеності);

– необхідна інформація – інформація, без якої неможливо прийняти відповідне управ-
лінське рішення, результатом якого буде досягнення визначеної на першому етапі процесу 
його прийняття мети;

 

Схема розроблення і реалізації управлінського рішення у сфері публічної служби 

Моніторинг проблем та постановка кінцевої мети за результатами 
дослідження 

Збір інформаційних даних та встановлення меж розповсюдження 
проблемної ситуації 

Підготовка альтернативних варіантів та вибір найбільш оптимального 
з них у конкретній ситуації 

Формування організаційного забезпечення прийняття та реалізації 
управлінського рішення 

Безперервний контроль якості на стадіях підготовки та реалізації 
управлінського рішення 

Рис. 1. Схема розробки і реалізації управлінського рішення у сфері публічної служби*
*− власна розробка автора
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– надлишкова інформація – інформація, що не потрібна для прийняття цього управлін-
ського рішення (або така, що є неадекватною, недостатньою, несвоєчасною).

Основна умова, що дає змогу приймати управлінські рішення, − отримання усіх необхід-
них даних, тобто інформаційне забезпечення. Водночас збирання лише їх частки необхідне, 
проте це недостатня умова організаційного забезпечення приймання якісних управлінських 
рішень. Зібрані дані вважатимуться достатніми за умови, що вони мають доволі високий рі-
вень вірогідності. Проте вони не будуть повними, якщо не буде зібрано корисну інформацію 
(за умови, що вони є достатніми). Всі дані (насамперед, необхідні та корисні) мають бути 
відповідними критеріям, які являють собою адекватність, своєчасність і вірогідність. Надлиш-
ковість інформації, щоб вирішити конкретну проблему, теж може бути відповідною цим ви-
могам, але якщо вона не відповідає хоч б якійсь із них, відразу робить ці дані надлишковими.

Отже, причини відхилень у властивостях інформаційних даних можуть бути пред-
ставлені:

– недостатнім аналізом (що вимагає детальнішого і ретельного аналізу наявних 
даних);

– викривленістю у розумінні даних (дані занадто агреговані й дають змогу зрозуміти 
проблему, що досліджується, загалом, отже, необхідна консультація фахівця з цієї проблеми, 
зокрема, із зовнішніми консультантами);

– нестачею інформаційних даних і – в окремому випадку – невчасністю отриманої ін-
формації (необхідних додаткових, за змогою, корисних даних, налагоджений документообіг, 
визначене коло осіб, що є відповідальними, постачають потрібні дані у зазначений строк);

– надлишковістю даних (виділення лише тих даних, що необхідні для ухвалення рі-
шень).

Оперативне отримання необхідних даних, їхні показники адекватності і вірогідності за-
лежні від числа учасників формування певних даних та їх обробки. З цієї причини для того, 
щоб досягти економії (як прямого, так і непрямого характеру), потрібно сприяти визначенню 
оптимальної кількості стадій отримання даних (учасників, через яких проходять дані), тобто 
комунікативного процесу. Тому треба визначити дані, необхідні для того, щоб прийняти від-
повідні рішення, враховуючи їх вартість. Рішення отримати додаткові дані має сприйматися як 
результат балансу витрат і вигод, якими забезпечується отримання відповідних даних.

Стадія, на якій генеруються альтернативні варіанти рішень, може відбуватися безпо-
середньо або через спеціальні експертні процедури. Процедурами, під час яких генеруються 
альтернативні варіанти, можуть передбачатися спеціальна організація та експертизи із засто-
суванням методик, схожих на «мозковий штурм», створюються автоматизовані системи фор-
мування альтернатив у складному випадку. У разі генерування альтернатив рішень управління 
повністю мають застосовуватися дані про процес ухвалення рішень, результат моніторингу 
і оцінювання становища, результати діагностування і передбачення розвитку становища за 
різних альтернатив розвитку подій, які прогнозуються.

Після розробки альтернатив рішень управлінського характеру, що представлені як ідеї, 
концепції, можлива технологічна послідовність етапів, способів втілення запропонованих рі-
шень, які є можливими, треба провести аналіз, щоб виключити неконкурентоспроможні ва-
ріанти. У процесі відбору головних варіантів рішень управлінського характеру треба враху-
вати досить високу оцінку порівняння та відсутні повтори, щоб досягти достатньої повноти, 
водночас без надмірності, спектру альтернатив у рішеннях, які відібрані для детальнішого 
опрацювання.

Експертизи, що передбачають порівняльну оцінку альтернатив впливів управління, 
здійснюють оцінювання втілення аналізованих впливів і досягання за їх допомоги визначених 
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цілей і разом із тим дають змогу проранжувати їх з огляду на готову систему оцінювання від-
повідно до різного рівня забезпечення очікуваної цілі, необхідних ресурсних витрат і найімо-
вірніших сценаріїв розвитку становища.

У разі ухвалення рішень управлінського характеру з високим ступенем важливості до-
речно застосовувати спільні експертизи, які сприяють більшій обґрунтованості і зазвичай 
більшій ефективності рішень, що були прийняті. Слід створити експертну комісію, до якої 
входили б компетентні спеціалісти, що мають досвід роботи як експерти усіх основних ас-
пектів аналізованого питання, задля забезпечення ефективної взаємодії експертів, якщо це 
передбачає технологія здійснення експертизи. Оброблення індивідуальних оцінок експертів 
для формування судження експертів, що буде дієвим, має проводитися відповідно до певних 
алгоритмів.

Здійснюючи порівняльну оцінку альтернатив, можна послуговуватися спеціально роз-
робленими оціночними системами, насамперед, у разі багатокритеріального оцінювання. До 
того ж проведена експертиза може передбачати необхідність розробити оціночну систему. Ко-
лективній експертизі відводиться вагома роль в інструментарії ухвалення значимих рішень 
управління.

У межах етапів прийняття і реалізації управлінських рішень приймають рішення (обира-
ють один, найефективніший варіант), доводять управлінські рішення до виконавця, складають 
план, як втілити управлінські рішення, організовують виконання рішень управління, контро-
люють те, як виконується управлінське рішення. Для того, щоб ухвалити рішення, необхідні 
дані наукового (ноу-хау), нормативного, інструктивного, правового, статистичного, планового 
характеру та інші види інформації про те, як було проаналізовано процес, спрогнозовано про-
цес, виявлено проблемну ситуацію, сформовано цілі, як шукали та формували альтернативні 
рішення, ставили задачі, погоджували і затверджували рішення, обирали рішення, формували 
та коригували план його втілення, вели облік, контролювали та аналізували процес втілення, 
координували реалізацію рішення.

Коли настає етап ухвалення рішення, серед обраних альтернатив реалізації мети обира-
ють кращий. Аналізувати, оцінювати і визначати краще рішення варто, керуючись певними 
принципами (своєчасність, здійсненність і регуляторність) і використовуючи відомі кількісні 
методи на базі обраних параметрів. Найкращим вважають варіант, що дає змогу забезпечити 
максимальний рівень реалізації цілі із мінімальними ресурсними витратами (економічними, 
фінансовими, трудовими та ін.).

Останній етап у прийнятті управлінських рішень стосується контролю та оцінки того, 
як виконується рішення. Здійснюючи контроль, виконують пошук відхилень і вносять корек-
тиви, що сприяє повній реалізації рішення. Контроль уможливлює встановлення так званого 
зворотного зв’язку керуючої і керованої систем.

Щоб здійснити оптимальну оцінку, необхідна перевірка того, наскільки ефективними є 
управлінські рішення. Водночас варто взяти до уваги низку соціальних та психологічних ас-
пектів проблемних питань, адже сукупність заходів для поліпшення організаційних процесів 
у роботі й управлінні має спричиняти не лише збільшення числа рішень, економію в живій і 
уречевленій праці, а й поліпшення  психологічного клімату, взаємовідносин співробітників, 
зростання задоволеності працею.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Таким 
чином, дедалі очевиднішим стає те, що гарантією соціально-економічного і політичного роз-
витку є тільки посилене задіяння управлінського ресурсу, інакше буде неможливою реалізація 
об’єктивних можливостей нового суспільства. Щоб забезпечити високу якість та ефективність 
будь-якого різновиду людської діяльності, необхідно підвищити ефективність та якість управ-
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лінської роботи. Тому підвищити якість й ефективність управління, поліпшити функціональ-
ну результативність роботи держапарату – важливе політичне, економічне та організаційне 
завдання сучасності. Через те, що зросла роль прогнозу в ухваленні державних управлінських 
рішень із метою підвищити їх ефективність, з’явилася потреба моделювати всі види роботи та 
розширити роль, яку відіграють вчені у розробці та ухваленні рішення.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

У статті узагальнюються підходи до розуміння механізмів державного управління, розгляда-
ються зміст та структура інвестиційного механізму публічної політики суспільного розвитку з огляду 
на сучасні трактування соціального розвитку, відповідальність різних рівнів державного управління за 
підвищення розвитку соціального потенціалу. Питання про механізми є однією з центральних проблем 
державного регулювання будь-яких суспільних процесів. У науковій літературі з державного управлін-
ня пропонуються різноманітні підходи до розуміння сутності та призначення механізмів державного 
управління. Інструментарій забезпечення ефективного соціального розвитку сфокусований на теоре-
тико-методичному обґрунтуванні механізмів управління просторово-економічними трансформаціями. 
Недостатня ефективність соціальної політики на окремих територіях України зумовлена відсутністю 
дорожніх карт координації регіональних структур, бізнесу і громадянського суспільства з метою ре-
зультативності просторових трансформацій. Незбалансованість господарювання зумовлює збережен-
ня диспропорцій у просторовому розвитку, що, своєю чергою, уповільнює темпи розвитку соціального 
потенціалу. Необхідна модернізація господарювання в напрямі оптимізації територіальних трансфор-
мацій у частині поновлення методологічної бази регіональної економіки як науки. 

Розглядаючи механізми публічного управління щодо суспільного розвитку, варто, насамперед, 
звернути увагу на загальні орієнтири діяльності управлінської системи, які відображають її найбільш 
істотні характеристики, що випливають із теорії та методології державного управління. Складність 
формування, застосування та оцінювання механізмів публічного управління суспільного розвитку по-
лягає в неоднозначності розуміння сутності самого поняття «суспільний розвиток». Отже, суспіль-
ний розвиток безпосередньо пов’язаний із поняттям «добробут населення» та визначає абсолютний 
і відносний рівень забезпечення потреб людини (сім’ї) матеріальними і нематеріальними, зокрема ду-
ховними, благами порівняно зі стандартами та нормами, прийнятими в конкретному суспільстві або 
соціальній групі, а також порівняно з міжнародними стандартами.

Ключові слова: інвестиції, механізм, державне управління, суспільний розвиток, публічна політика.

O. V. Marukhlenko. Investment mechanism of public social development policy
The article generalizes approaches to understanding the mechanisms of public administration, examines 

the content and structure of the investment mechanism of public policy of public development in view of modern 
interpretations of social development, the responsibility of different levels of public administration for improv-
ing the development of social potential. The question of mechanisms is one of the central problems of state 
regulation of any public process. The scientific literature on public administration offers a variety of approach-
es to understanding the nature and purpose of mechanisms of public administration. The toolkit for ensuring 
effective social development is focused on the theoretical and methodological substantiation of mechanisms for 
managing spatial and economic transformations. The lack of effectiveness of social policy in some territories 
of Ukraine is caused by the lack of roadmaps for coordination of regional structures, business and civil society 
in order to effect spatial transformations. The imbalance of management causes the preservation of disparities 
in spatial development, which, in turn, slows the pace of development of social potential. It is necessary to 
modernize the economy in the direction of optimization of territorial transformations in the part of updating the 
methodological base of the regional economy as a science.
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The spatial component, as a focus in the study of economic transformations, necessitates the reformation 
of methodological approaches to mechanisms for ensuring effective management of the socio-economic devel-
opment of domestic regions. In the face of resource scarcity, there is a need to create additional growth drivers in 
the region, contributing to the effective use of the competitive advantages of individual territories. In this case, 
drivers are not always straightforward, as they are oriented to more developed territories; In addition, there is 
a current deficit of resources, replenished by the periphery. However, traditionally large regional centers form 
a centripetal vector of polarized territorial development. The need to address the negative effects of the existing 
imbalance in regional development management remains an urgent problem. 

Key words: investments, mechanism, public administration, community development, public policy.

Постановка проблеми. Відповідно до ст. 1 Конституції України Україна є соціальною 
державою. До пріоритетних засад такої держави належить забезпечення загального або сус-
пільного добробуту та розвитку. Загалом рівень добробуту населення визначається обсягом і 
структурою споживання, сукупністю поточних доходів і накопичень, забезпеченістю житло-
вими умовами тощо і слугує однією з важливих характеристик умов життя населення, його 
соціальної захищеності. Дослідження демонструють тісний зв’язок суспільного розвитку з 
темпами економічного зростання та стратегіями соціального захисту.

Згідно зі ст. 11 Закону України від 1 липня 2010 р. № 2411-VI «Про засади внутріш-
ньої і зовнішньої політики» визначено, що одним з основних завдань державної політики є 
забезпечення підвищення добробуту народу з метою повноцінного економічного розвитку та 
інтеграції економіки України у світову економічну систему. Таким чином, підвищення рівня 
суспільного розвитку є актуальним завданням як економічної, так і соціальної політики укра-
їнської держави. Це актуалізує потребу в осмисленні питань формування, застосування та оці-
нювання результативності саме інвестиційних механізмів публічної політики забезпеченням 
суспільного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним розробкам механізмів дер-
жавного управління присвячено роботи вітчизняних дослідників Г. Атаманчука, О. Амосова, 
В. Бакуменка, В. Князева, В. Мельниченка, О. Оболенського, Г. Одинцової та ін. Трансфор-
мація українського суспільства актуалізувала пошуки нових наукових підходів до управління 
соціальним розвитком, що знайшло своє висвітлення в працях таких науковців, як В. Гілко, 
А. Михненко, А. Решетніченко, С. Серьогін та інші. До наукових праць, в яких розкрива-
ються теоретико-методологічні засади розбудови системи соціального захисту та соціальної 
політики загалом, висвітлюються проблеми використання різних форм і методів управління 
в соціогуманітарній сфері, належать монографії, окремі наукові та науково-методичні роботи 
В. Гошовської, М. Кравченко, Е. Лібанової, О. Палій, П. Ситніка, В. Скуратівського, А. Тамма, 
В. Трощинського, П. Шевчука, О. Яременка та інших науковців.  

Мета статті – дослідження та узагальнення наукових уявлень щодо інвестиційного ме-
ханізму  публічної політики суспільного розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи механізми публічного управління щодо 
суспільного розвитку, варто, насамперед, звернути увагу на загальні орієнтири діяльності 
управлінської системи, які відображають її найбільш істотні характеристики, що випливають 
із теорії та методології державного управління. Складність формування, застосування та оці-
нювання механізмів публічного управління суспільного розвитку полягає в неоднозначності 
розуміння сутності самого поняття «суспільний розвиток». У межах загальноприйнятого по-
гляду на суспільний розвиток як на добробут населення і трактування його через категорії 
потреб та блага індикаторами суспільного розвитку є:

- рівень доходів на душу населення, забезпечення домогосподарств матеріально-техніч-
ними ресурсами;
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- рівень диференціації населення за доходами та споживанням;
- прожитковий мінімум;
- абсолютний та відносний рівень бідності;
- життєвий стандарт (норматив споживання).
Отже, суспільний розвиток безпосередньо пов’язаний із поняттям «добробут населен-

ня» та визначає абсолютний і відносний рівень забезпечення потреб людини (сім’ї) матеріаль-
ними і нематеріальними, зокрема духовними, благами порівняно зі стандартами та нормами, 
прийнятими в конкретному суспільстві або соціальній групі, а також порівняно з міжнарод-
ними стандартами.

Державне управління забезпеченням суспільного розвитку являє собою механізм реалі-
зації цілей економічної та соціальної політики, заснованих на законодавчо встановлених імпе-
ративах, що визначають реальний рівень життя, добробуту, зайнятості населення, їх соціаль-
ної підтримки. При цьому, за визначенням В. Скуратівського та А. Скуратівського, соціальна 
політика має будуватися на трьох основних принципах:

1) пріоритетність проблем соціальної захищеності населення;
2) підвищення ролі особистого трудового доходу в задоволенні соціально-культурних і 

побутових потреб населення та ліквідації на цій основі утриманства;
3) організація нового механізму фінансування соціальної сфери, тобто перехід від дер-

жавного патерналізму до соціального партнерства.
Публічне управління суспільного розвитку має спиратися як на загальні, так і спеціальні 

механізми управління. Завданням управління суспільним розвитком є конкретизація генераль-
них цільових настанов вищого державного рівня з урахуванням сформованої системи держав-
ного управління, місцевого самоврядування, а також соціально-економічних умов і обмежень, 
наявних у державі та притаманних соціальній сфері. Об’єктами управління мають стати як 
рівень доходів, так і доступність важливих для збереження та накопичення людського капіта-
лу благ, зокрема освітніх, медичних та соціальних послуг.

Інвестиційний механізм суспільного розвитку України нині є відкритою системою з не-
чіткими межами, що зумовлено багатосуб’єктністю, багаторівневістю, слабкою структурова-
ністю соціальної сфери і неоднозначним розумінням суспільного розвитку як об’єкта управ-
ління. Підвищення розвитку соціального потенціалу можливе лише за умови розмежування 
управлінської діяльності як за об’єктами впливу, так і за проблематикою, без чого неможливо 
визначити межі управління.

Таким чином, розглянемо детальніше організаційну структуру інвестиційного механіз-
му публічної політики суспільного розвитку. У дослідженнях науковців опис організаційної 
структури механізму публічної політики найчастіше починається з визначення її елементів 
[1−3]. О. Федорчак як головні елементи виділяє такі: методи, важелі, інструменти, політика, 
правове, нормативне та інформаційне забезпечення. При цьому вона зазначає, що склад ме-
ханізму державного управління певної сфери суспільного розвитку змінюватиметься залежно 
від особливостей тієї чи іншої сфери [4].

Л. Приходченко виділяє в механізмах публічної політики цільову, нормативно-правову, 
організаційну, економічну та інформаційну складові частини. Вона зазначає, що цільова скла-
дова частина є первинним елементом структури механізму. Правова частина другої складової 
частини визначає всю можливу сукупність режимів функціонування, а нормативна частина 
другої складової частини формується завдяки  розпорядженням та рішенням місцевих орга-
нів влади. При цьому зміна правових актів відбувається значно повільніше, ніж нормативних, 
чим зумовлюється більш істотне значення останніх для функціонування механізму публіч-
ного управління. Призначення організаційної складової частини полягає у визначенні прав, 
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обов’язків, компетенції та відповідальності у процесі формування і прийняття управлінських 
рішень. Взаємозв’язок організаційної і нормативно-правової складників проявляється в тому, 
що правові документи стосовно розподілу компетенції встановлюють межі, але не визнача-
ють внутрішній зміст. Останнє саме і відбувається в процесі функціонування організаційної 
складової частини. Сутність економічної складової частини полягає у вартісному оцінюванні 
результатів управлінського процесу, відповідно, її призначення полягає в оцінці ефективності 
управлінських рішень. Обов’язковою складовою частиною будь-якого механізму публічного 
управління є інформаційна, що фактично має наскрізну дію. Змістовна характеристика цього 
складника містить структуру інформаційної бази даних, джерела і споживачів інформації, тех-
нологічний процес її обробки [5].

Л. Приходченко звертає увагу на те, що кожен складник має своє призначення, зміст, 
методи функціонування, впливає на одну із суттєвих характеристик управлінського процесу, а 
їх оптимальне поєднання забезпечує формування ефективних управлінських рішень [6].

Н. Мирна визначає структуру комплексного механізму формування та реалізації держав-
ної регіональної політики як сукупність кількох основних складових частин, що є окремими 
механізмами, об’єднаними в систему правових, інституційних, організаційних та фінансових 
засобів, які мають використовуватися в комплексі, що й забезпечить досягнення цілей держав-
ної регіональної політики, сприятиме підвищенню її ефективності [7].

В. Боделан розглядає організаційну структуру механізму публічного управління як су-
купність управлінських ланок і організаційних зв’язків між ними щодо реалізації цілей і за-
вдань держави загалом чи на окремому напрямі. На його думку, вона характеризує відноси-
ни сукупності ланок та наявних організаційних зв’язків між ними, які виражають взаємодію 
і координацію елементів усередині цієї системи. За основу її взаємодії і координації взято 
цілі і завдання, що реалізуються через функції. При цьому функції є визначальними щодо 
організаційної структури, вони зумовлюють необхідність тих чи інших елементів системи й 
архітектуру цієї системи. Тобто органічний взаємозв’язок організаційної структури і функціо-
нальної структури на практиці призводить до того, що вони постають як єдине ціле, як органі-
заційно-функціональна структура, побудована за принципом розподілу функцій по вертикалі 
і горизонталі структури. Він вказує, що практика переконливо свідчить, що формування ор-
ганізаційно-функціональної структури має здійснюватися за відомим принципом Г. Чандлера 
«стратегія визначає структуру» таким шляхом:

- виділення цілей і під цілей;
- визначення функцій і підфункцій, необхідних для реалізації цілей та підцілей;
- створення відповідних структур (суб’єктів) для виконання визначених функцій [8].
З огляду на вищевикладені уявлення різних дослідників щодо структури механізму пу-

блічного управління, можна зробити такі висновки:
- основний акцент робиться на складниках (елементах) механізму, при цьому їх опис має 

досить загальне спрямування;
- менше уваги приділяється взаємозв’язкам складників механізму;
- не завжди виділяються як окремі складники мета (цілі) та суб’єкти механізму;
- не простежується чіткий взаємозв’язок між визначенням механізму публічного управ-

ління та його структурою;
- функції визначають організаційну структуру механізму публічного управління та зу-

мовлюють необхідність певних суб’єктів управління;
- органічний взаємозв’язок організаційної і функціональної структури механізму на 

практиці призводить до того, що вони постають як єдине ціле, як його організаційно-функці-
ональна структура.
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Проте сучасний стан вітчизняної економіки вимагає реалізації структурних перетворень 
інвестиційного механізму публічної політики суспільного розвитку, спрямованого на форму-
вання конкурентоспроможного середовища, що базується на інноваційній основі такого меха-
нізму. У сучасних умовах особливо актуальними стають розробка і реалізація механізмів ак-
тивної державної політики в інвестиційній сфері, а також гнучкої системи взаємодії ринкових 
структур та державного регулювання.

Система формування та реалізації інвестиційного механізму публічної політики сус-
пільного розвитку має бути побудована за допомогою трьох взаємопов’язаних і взаємозалеж-
них складників.

Перший складник − це основні чинники, від яких залежать зміст інвестиційної політики 
і, відповідно, механізм її реалізації. 

Другий складник представляє безпосередньо етапи формування публічної політики сус-
пільного розвитку.

Третій складник інвестиційного механізму публічної політики суспільного розвитку ма-
ють утворювати  засоби, за допомогою яких передбачається досягнення цілей такої політики.

Таким чином, під інвестиційним механізмом публічної політики суспільного роз-
витку варто розуміти систему правових, організаційних та соціально-економічних за-
ходів, які сприяють формуванню конкурентоздатного виробництва та підвищенню його 
ефективності. Динамічність інвестиційного процесу зумовлює наявність гнучких форм 
його організації та управління, що, своєю чергою, вимагає комплексного регулювання ос-
новних його стадій з орієнтацією на кінцеві результати. У процесі реалізації інвестицій-
ної діяльності всі її учасники використовують поєднання різних методів із відповідною 
різноманітністю форм, стимулів і обмежень. Все це, безумовно, відображає складність як 
самого інвестиційного процесу, так і механізму реалізації публічної політики суспільного 
розвитку, сутність якого полягає в цілеспрямованому впливі органів влади та управління 
на розвиток інвестиційного процесу в напрямі, заданому стратегічними документами со-
ціально-економічного розвитку. З огляду на таке розуміння сутності розглянутого меха-
нізму, тим самим можна підкреслити, що інвестиційна політика є частиною регіональної 
соціально-економічної політики, тому її реалізація має бути спрямована на досягнення 
цілей соціально-економічного розвитку.

Під інвестиційним механізмом реалізації публічної політики суспільного розвитку не-
обхідно розуміти сукупність методів та систем, що забезпечують їх дію, за допомогою яких 
органи державного управління впливають на учасників інвестиційного процесу з метою вирі-
шення першочергових завдань соціально-економічного розвитку.

Зміст інвестиційного механізму публічної політики суспільного розвитку можна охарак-
теризувати як процес концентрації та мобілізації інвестиційних ресурсів, організації контро-
лю за їх ефективним використанням, вироблення регулюючих впливів, спрямованих на поси-
лення позитивних тенденцій економіки загалом.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. На-
ведене в дослідженні розуміння змісту інвестиційного механізму публічної політики суспіль-
ного розвитку дає змогу виділити основні його структурні складники, кожен з яких має само-
стійний зміст і значення, що реалізовується в різних формах і за допомогою різноманітних 
методів. 

Функції, які покликаний виконувати цей механізм:
- упорядкування відтворювального процесу за допомогою формування сприятливого ін-

вестиційного середовища та відповідної системи державного регулювання;
- реалізація інвестиційного потенціалу території;
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- формування мотиваційного механізму процесу інвестування;
- зниження можливих або очікуваних протиріч економічних інтересів щодо суб’єктів 

інвестиційної діяльності.
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ПИТАННЯ ДІЄВОСТІ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ

У статті висвітлюються питання державного фінансування системи соціальної роботи в Укра-
їні, зокрема системи соціального захисту, тому що у  Бюджетному кодексі України прописано тільки 
напрям «Соціальний захист і соціальне забезпечення». Проаналізовано напрями фінансування і видатки 
на соціальний захист та соціальне забезпечення у видатках зведеного бюджету та ВВП в Україні за 
2014−2018 рр. Акцент зроблено на повній бюджетній самостійності і фінансовій незалежності місце-
вих бюджетів.

Автором проведено аналіз соціальних звітів Міністерства соціальної політики України, згідно з 
якими ще в 2016 р. були запропоновані умови для надання пільг у грошовій формі: оплата житлово-кому-
нальних послуг; оплата послуг зв’язку, оплата проїзду у транспорті тощо. Насамперед, звернено увагу 
на надмірну кількість пільгових категорій населення в Україні, водночас деякі нужденні залишаються 
поза увагою державних соціальних програм. 

Дієвість фінансового механізму державного управління  характеризується дотриманням прин-
ципу прозорості. З огляду на прозорість бюджету України, який був здійснений і опублікований Між-
народним бюджетним партнерством (International Budget Partnership), виявлено недоліки стосовно  
неповної інформації про проекти. 

У висновках наведено низку головних проблем щодо дієвості фінансового механізму  системою 
соціальної роботи  в Україні на всіх рівнях державного управління: національному, регіональному, місце-
вому (локальному) рівнях, які потребують негайного вирішення. 

Ключові слова: фінансовий механізм, державне управляння,  державний бюджет, система соці-
альної роботи, соціальний захист.
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V. I. Nykolaieva. The issues on the effectiveness of the financial mechanism of public administration 
of the social work system in Ukraine

The article highlights the issues of state financing of the social work system in Ukraine, the social pro-
tection system, because the Budget Code of Ukraine only spells out the direction “Social protection and social 
security”. The directions of financing and expenditures for social protection and social security in the expendi-
tures of consolidated budget and GDP in Ukraine for the 2014−2018 are analyzed. Emphasis is placed on full 
budgetary autonomy and financial independence of local budgets. The mechanism of financial assistance to 
local budgets from the government budget is based on a system of equalization implemented through transfers 
from the central government, which guarantees that each local budget will have sufficient resources to meet the 
levels of expenditure set by the norms. 

The author analyzed the social reports of the Ministry of Social Policy of Ukraine, according to which in 
2016 the conditions for providing benefits in cash were proposed: payment for housing and communal services; 
payment for telecommunication services, payment for transport, etc. Above all things, attention is paid to the 
excessive number of privileged categories of the population in Ukraine, while at the same time some of the needy 
remain without attention of state social programs.

The effectiveness of the public financial management mechanism is characterized by the principle of 
transparency. According to the review of the transparency of the budget of Ukraine, implemented and published 
by the International Budget Partnership, shortcomings were identified regarding: insufficient complete infor-
mation on budget projects (one third of necessary data provided); lack of draft budgets; publication of data with 
significant delay.

The conclusions outline a number of major issues regarding the effectiveness of the financial mechanism 
by the social work system in Ukraine at all levels of government: national, regional, local levels that need im-
mediate resolution.

Key words: financial mechanism, public administration, government budget, social work system, social 
protection.

Постановка проблеми. Роль фінансової складової частини механізмів державного 
управління системою соціальної роботи важко переоцінити, адже ефективність функціону-
вання окремих її складників обмежується економічними можливостями суспільства виділяти 
для цього необхідні кошти. Як правило, джерелами фінансування складників системи соці-
альної  роботи можуть бути держава, підприємства і населення, чиї частки і роль залежать від 
багатьох обставин: прийнятої у країні економічної моделі, принципових підходів до реаліза-
ції соціальної політики держави, рівня добробуту населення, від національних особливостей, 
традицій тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематикою розробки ефективного фі-
нансового механізму у сфері державного управління системою соціального захисту займа-
ються науковці, політичні діячі, громадськість. Серед них варто визначити значний інтерес 
таких економістів та фінансистів, як Л. Бабич, Л. Баранник, Л. Васечко, С. Горянська, І. Динь, 
О. Жук, Л. Клівіденко, Н. Савченко. Дослідженню проблем функціонування фінансового ме-
ханізму системи соціальної роботи та окремих її складників присвячені наукові праці  О. Без-
палько, Н. Болотіна, М. Бойко, І. Сироти, Я. Бордіяна, С. Горбатюк, О.  Горпинич, Л. Гребінь, 
К. Дубич, І. Карпич, Л. Приходченко, І. Іванової, Л. Тюпті, П. Пилипенка, Н. Хуторян та ін. 

Мета статті − охарактеризувати сучасний стан фінансування системи соціальної роботи 
в Україні, здійснити аналіз дієвості фінансового механізму державного управління системою 
соціальної роботи в Україні.

Сучасна система соціальної роботи потребує, як стверджує М. Кравченко [1], дієвого 
фінансового механізму державного управління, зокрема, у цьому напрямі потребують вирі-
шення першочергові завдання:

1) запровадити соціальні стандарти забезпечення громадян соціальними послугами 
на рівні громади, які мають стати базисними зобов’язаннями органів місцевого самовря-
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дування та фінансових нормативів бюджетної забезпеченості видатків ОТГ на соціальні 
послуги;

2) розробити чіткі механізми закупівлі соціальних послуг у недержавних суб’єктів бю-
джетним коштом;

3) зробити аналіз фактичних витрат соціальних установ із метою визначення доцільнос-
ті існування мережі таких установ на місцевому рівні, виходячи зі співвідношення попиту та 
пропозиції на соціальні послуги, а також для формування консолідованого бюджету соціаль-
ного захисту населення і розподілу його між виконавчою владою, місцевим самоврядуванням 
і безпосередніми отримувачами соціальних послуг.

Виклад основного матеріалу. Простежити і проаналізувати дієвість фінансового меха-
нізму державного управління системою соціальної роботи неможливо, тому що у Бюджетно-
му кодексі України прописано тільки напрям «Соціальний захист і соціальне забезпечення». 
Тому варто розглянути динаміку останніх років фінансування цієї сфери.

Видатки бюджету на соціальний захист – це кошти цільового призначення для окремих 
верств населення задля забезпечення необхідних стандартів та гарантій при повній, частковій 
або тимчасовій втраті працездатності, при безробітті з незалежних від постраждалих осіб об-
ставин, які передбачені законом, а також за таких економічних ситуацій, як криза, зростання 
інфляції, спад виробництва.

Залежно від джерел формування фінансових ресурсів розрізняють державний, місцевий 
та недержавні механізми соціального захисту населення, від особливостей окремих функціо-
нальних форм системи соціального захисту населення залежать бюджетно-податковий, стра-
ховий, кредитний та інші механізми фінансування.

Насамперед, цілком слушною є пропозиція у цьому руслі Л. Баранник, яка наполягає 
на «сутності фінансового забезпечення системи соціального захисту населення як складника 
регуляторного механізму фінансової політики держави в умовах трансформації соціально-е-
кономічних відносин, яка полягає у використанні сукупності фінансових інститутів, у тому 
числі бюджетного, податкового, страхового, кредитного механізмів із метою створення на-
лежних умов розвитку соціального забезпечення як вагомої функції державного управління з 
урахуванням динаміки показників соціально-економічного розвитку країни, у тому числі про-
житкового мінімуму, середньої заробітної плати в реальному секторі економіки, бюджетній 
сфері, що надає змоги підвищити якість і доступність соціальних послуг» [2]. 

Фінансування вітчизняної системи соціального захисту та соціального забезпечення на-
селення здійснюється за положеннями ст.ст. 87−91 Бюджетного кодексу України за рахунок 
державного та місцевих бюджетів, соціальних фондів та інших джерел. Виділені кошти, від-
повідно,  спрямовуються на: 

– соціальний захист у разі непрацездатності; 
– соціальний захист пенсіонерів; 
– соціальний захист ветеранів війни та праці;
– соціальний захист сім’ї, дітей та молоді;
– соціальний захисту безробітних;
– допомогу у вирішенні житлового питання;
– соціальний захист інших категорій населення; 
– фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері соціального захисту [3].
У цьому переліку відсутній напрям «Соціальні послуги». Спираючись на статистичні 

звіти Міністерства фінансів про виконання бюджету України, необхідно зазначити, що видат-
ки за напрямом «Соціальний захист і соціальне забезпечення» впродовж останнього десяти-
річчя (2008−2018 рр.) займають левову частину у зведеному бюджеті і значно перевищують 
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обсяги коштів сфери освіти, охорони здоров’я і навіть економічної діяльності. Необхідно за-
значити, що в умовах збройного конфлікту на сході країни видатки на оборону збільшилися 
майже в 2,5 раза, але витрати на соціальну сферу, у тому числі соціальний захист і соціальне 
забезпечення, залишаються у пріоритеті.

В аспекті з’ясування загальної оцінки видатків на соціальний захист та соціальне забез-
печення за останні 5 років, частки щодо загальної суми видатків зведеного бюджету та ВВП 
(див. табл. 1), можна стверджувати, що видатки у 2018 р. збільшилися майже в 2,2 раза. Вод-
ночас  частка в загальній сумі видатків зведеного бюджету та ВВП у процентному відношенні 
в 2018 р. залишилася на рівні 2014 р. Тобто бюджет характеризується соціальною спрямовані-
стю. Однак значна частина – понад 55% − припадає на соціальний захист пенсіонерів. 

За даними таблиці, у 2016 р. частка видатків на соціальний захист та соціальне забез-
печення у ВВП та у видатках зведеного бюджету досягла максимального рівня та становила 
10,84% та 30,91% відповідно, але у 2018 р. значно зменшилася порівняно з попередніми рока-
ми і мала мінімальне значення – 8,7% та 24,7%. 

Водночас вже з 2016 р. почали закономірно зростати видатки на соціальний захист завдяки 
коштам місцевих бюджетів як наслідок фінансової децентралізації та прийнятих змін до Бюджет-
ного та Податкового кодексів України щодо передачі органам місцевого самоврядування додатко-
вих бюджетних повноважень і закріплення стабільних джерел доходів для їх реалізації (рис. 1). 
На соціальний захист у 2019 р. передбачено 322,9 млрд грн. Видатки зведеного бюджету у 2018 р. 
порівняно з 2014 р. збільшилися майже в 2,5 раза – з 138 млрд грн до 309,4 млрд грн. Необхідно 
звернути увагу, що розподіл видатків Державного та місцевих бюджетів України на соціальний 
захист та соціальне забезпечення за 2014−2018 рр. здійснюється зовсім нерівномірно.

Самостійність місцевих бюджетів здійснюється шляхом закріплення за ними відповід-
них статей доходів бюджету, а також правом місцевих органів влади планувати напрями вико-
ристання бюджетних коштів згідно із законодавством України. Механізм фінансової допомоги 
місцевим бюджетам із Державного бюджету ґрунтується на системі вирівнювання, що здійс-
нюється за допомогою трансфертів від центрального уряду, які гарантують, що кожен місце-
вий бюджет матиме достатньо ресурсів для виконання рівнів видатків, визначених нормами. 
Відповідно до ст. 102 Бюджетного кодексу України видатки районних бюджетів, бюджетів 
міст обласного значення на реалізацію державних програм соціального захисту проводять-
ся коштом субвенцій із державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних 
 програм соціального захисту. 

Таблиця 1
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення у видатках зведеного 

бюджету та ВВП в Україні [4; 5]

Роки

Видатки зведе-
ного бюджету, 
загалом, млрд 

грн

ВВП, млрд 
грн

Видатки на соціальний захист та соціальне 
забезпечення

загалом, 
млрд грн

частка у загальній 
сумі видатків зве-
деного бюджету, %

частка у 
ВВП, %

2014 523,1 1586,9 138,0 26, 4 8,8
2015 679,9 1988,5 176,3 25,9 8,9
2016 835,6 2385,4 258,3 30,9 10,8
2017 1057,0 2983,9 285,8 27,0 9,6
2018 1250,2 3558,7 309,4 24,7 8,7
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Згідно з аналізом соціальних звітів Міністерства соціальної політики України [6] необ-
хідно констатувати: ще в 2016 р. були запропоновані умови для надання пільг у грошовій фор-
мі (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. 
№ 1774-VIII). До переліку таких пільг належали: оплата житлово-комунальних послуг; оплата 
послуг зв’язку, оплата проїзду у транспорті тощо. У 2017−2018 рр. у вище згаданих звітах 
з’явився розділ «Удосконалення системи надання пільг», в якому описується затвердження 
Порядку надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загально-
го користування на міських, приміських та міжміських маршрутах. Жодних даних про впрова-
дження цих ініціатив, на жаль, немає.

Уряд України здійснює широкий спектр соціальних програм, які спрямовані на підви-
щення добробуту, подолання бідності, надання окремим категоріям населення соціальної під-
тримки. Водночас необхідно зазначити, що не усі так звані «пільговики» належать до враз-
ливих верств населення. Згідно з останньою редакцією Закону «Про соціальні послуги» [7], 
«вразливі групи населення – особи/сім’ї, які мають найвищий ризик потрапляння у складні 
життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників». За-
уважимо, що деякі виплати є обов’язковими, незалежно від доходу та матеріального стану 
отримувачів (наприклад, грошова допомога матерям-одиначкам), відповідно, таким чином по-
рушують дотримання принципів адресності та соціальної справедливості. Так, Л. Черенько [8] 
звертає увагу на демонстрацію кумулятивного ефекту, коли одна сім’я отримує кошти одразу 
із кількох програм, маючи у складі пільгові категорії, проте значна кількість сімей із низьким 
доходом не підпадає  під дію жодної соціальної програми. Цим пояснюється неефективність 
таких програм, які не призводять до суттєвого зниження бідності, зокрема це стосується сімей 
із дітьми і сімей у сільській місцевості.

Варто зазначити, що структура сучасної системи фінансування соціальних послуг 
поєднує як бюджетний механізм, так і позабюджетний (приватний, колективний, зміша-
ний). Своєю чергою, бюджетне фінансування превалює у цьому напрямі фінансування [9]. 

 

Рис. 1. Видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення
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Власне, цим визначається складність виконання дотримання адресності в наданні соціаль-
них послуг у зв’язку з недосконалістю управлінських етапів (багаторівневе планування, 
визначення нагальних потреб населення в соціальній підтримці, контроль за впроваджен-
ням). 

Загальновідомо, що дієвість фінансового механізму державного управління характери-
зує дотримання принципу прозорості, який є складником інформаційного механізму. Згідно з 
оглядом прозорості бюджету, який був здійснений і опублікований Міжнародним бюджетним 
партнерством (International Budget Partnership) [10], цього важливого принципу не дотримано 
у висвітленні складників бюджетної інформації: недостатня повна інформація про проекти 
бюджету (надано третину необхідних даних); нерозробленість проектів бюджетів; публікація 
даних зі значним запізненням.

Експерти констатують, що за останні п’ять років динаміка індексу відкритості бюджету 
в Україні мала негативну тенденцію: він зменшився на 16 пунктів. Причинами такого негатив-
ного результату є зниження повноти бюджетної пропозиції, відсутність публікації громадсько-
го бюджету, мінімальний обсяг інформації під час аудиторської перевірки виконання бюджету.

Принаймні, проведений аналіз фінансування сфери соціальної роботи дав змогу виокре-
мити низку головних проблем: 

– у процесі планування видатків недостатньо враховується, крім бюджетних коштів, 
залучення додаткових каналів фінансування (спонсорів, меценатів, грантодавців, благочинних 
внесків тощо); 

– недостатнє фінансування державних соціальних програм;
– скорочення деяких важливих програм соціальної підтримки через соціально-еконо-

мічну кризу;
– недостатня координація між різними рівнями державного управління в соціальній 

сфері;
– у процесі розподілу бюджету не до кінця враховується об’єктивна соціально-еко-

номічна регіональна диференціація, що відбивається на структурі та якості послуг у системі 
соціальної роботи;

– делегування окремих загальнодержавних функцій на місцевий рівень без відповід-
ного фінансового забезпечення;

– надмірна кількість пільгових категорій, переведення деяких пільг на грошове забез-
печення здійснюється дуже повільними темпами та ін.

Реформування системи фінансування, у тому числі і бюджетними коштами, визначені 
Стратегією реформування системи управління державними фінансами на 2017−2020 рр., схва-
леною розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 142 [11].

Удосконалення фінансового механізму державного управління системою соціальної ро-
боти є важливим елементом державної політики, адже в умовах складної фінансово-економіч-
ної ситуації, окупації та анексії частини її території, пролонгованого військового конфлікту 
на сході країни неминуче відбивається на  зниженні рівня життя значної частини населення, 
їхніх доходах, доступності до якісних соціальних послуг. Додатковим стримуючим фактором 
невиконання окремих соціальних зобов’язань державою є масштабність поширення тіньових 
доходів. Це підтверджують розрахунки, зроблені міжнародними інституціями та експертами, 
за даними яких Україна знаходиться у групі країн із надвисокими масштабами тіньової еконо-
міки. За офіційними даними, оприлюдненими Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України (МЕРТ) 20 грудня 2018 р., рівень тіньової економіки у І півріччі 2018 р. становив 
32% офіційного ВВП, що на 3% менше ніж за аналогічний період 2017 р., але все одно посідає 
найвищі місця у світових рейтингах [12]. 
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Колектив інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи 
[13, с. 161] вказує на мінімальне покриття субвенції на соціальні пільги та намагання під-
мінити фінансування пільгових послуг системою взаємозаліків із надавачами, що спри-
чинило, врешті-решт, економію коштом інших отримувачів різних послуг, які сплачували 
повну ціну. 

Здійснення функцій соціального захисту на місцевому рівні фінансується, здебільшого, 
коштом цільової субвенції з державного бюджету. На районному рівні фінансуються програ-
ми допомоги сім’ям із дітьми, забезпечення пільг та житлових субсидій, соціальної допомоги 
на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Водночас із бюджету громад 
здійснюється виплата заробітної плати соціальних працівників та фахівців із соціальної робо-
ти. Варто зазначити, що значна частина бюджетних коштів спрямовується на адміністративні 
витрати, а не на надання соціальних послуг. Як вказується в статистичному збірнику Держав-
ної служби статистики у 2017 р., 85,5% наданої територіальними центрами соціального обслу-
говування грошової та натуральної допомоги були профінансовані коштом місцевих бюджетів 
і лише 15,4% – шляхом позабюджетних коштів. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Таким 
чином, злободенною зостається і проблема впровадження розподільних функцій державного 
управління на регіональному рівні, яке виливається у хронічному недофінансуванні певних 
статей соціальних витрат, які мало аргументовані або не мають чітко визначеної вартості (на-
приклад, субвенції на соціальні пільги, забезпечення надання соціальних послуг, гарантовані 
безоплатні медичні послуги та ін.), яке викликає нівелювання якості державних послуг та 
зростання навантаження на соціальних працівників. Таке положення призводить до текучості 
або нестачі кваліфікованих кадрів в ОТГ та місцевому рівні.

Узагальнюючи специфіку фінансування соціальної роботи на державному, регіональ-
ному та локальному рівнях, варто зазначити інертність змін і делегування відповідальності 
за соціальну підтримку вразливих категорій населення на соціальних працівників. Сучасні 
принципи фінансування державних соціальних служб характеризують виконання соціальних 
програм підсумковими кількісними, а не якісними показниками оцінки роботи фахівців. По-
дальші доcлідження будуть спрямовані на вдосконалення фінансового механізму державного 
управління системою соціальної роботи в умовах транзитивного суспільства.
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НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Розглянуто поняття соціальних послуг. Проведено авторську класифікацію таких послуг за сфе-
рою діяльності згідно з Єдиним державним порталом адміністративних послуг України. Визначено, що 
в сучасних умовах суспільного розвитку є потреба в удосконаленні системи публічного управління і зміні 
підходів до діяльності державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, зокре-
ма в переорієнтуванні її насамперед на надання послуг. Це потребує невідкладної модернізації системи 
послуг, що надаються органами публічної влади на різних рівнях управління та в межах різних галузей. 
Одним із складників такої системи послуг є адміністративні та соціальні послуги, які в умовах прове-
дення адміністративної реформи потрібно розглядати як важливі інструменти здійснення державного 
управління. Актуальність вивчення адміністративних і соціальних послуг, а також їх класифікації, зу-
мовлена необхідністю практичного та ефективного надання таких послуг фізичним та юридичним осо-
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бам у процесах діяльності державних службовців, дослідницькою потребою визначення сутнісних ознак 
таких послуг для подальшої їх класифікації, стандартизації та формування реєстрів послуг. Наведено 
класифікацію державних послуг згідно з Ніццькою класифікацією та Єдиним закупівельним словником 
ДК 021:2015. Адміністративні та соціальні послуги являють собою важливі інструменти здійснення 
державного управління. Адміністративні та соціальні послуги як вид державних послуг являють собою 
публічні послуги, які надаються органами державної влади фізичним чи юридичним особам із метою за-
доволення забезпечення формування правовідносин для реалізації суб’єктивних прав цих осіб. На основі 
проведення класифікації адміністративних послуг згідно з інформацією Єдиного державного порталу 
адміністративних послуг України наведено приклади таких послуг за сферами господарської діяльно-
сті. Проведено аналіз усіх послуг згідно з Ніццькою класифікацією та виявлено, що з усього переліку 
послуг, що наведено у МКТП 11-2017, в Україні можливо провести поділ адміністративних і соціальних 
послуг, які можуть бути надані державними органами влади фізичним чи юридичним особам, за 4 кла-
сами послуг.

Ключові слова: послуга, державні послуги, адміністративні послуги, соціальні послуги, класифі-
кація адміністративних і соціальних послуг.

O. V. Poberezhnyj. Administrative and social services as the composition of public services in Ukraine
The article deals with the concept of social services. The author’s classification of such services in 

the sphere of activity has been carried out according to the Unified State Portal of Administrative Services of 
Ukraine. The classification of public services according to the Nice Classification and the Unified Purchasing 
Dictionary DK 021: 2015 is given. Administrative and social services are important tools for public adminis-
tration. Administrative and social services, as a form of public service, are public services provided by public 
authorities to individuals or legal entities in order to satisfy the provision of the formation of legal relations 
for the realization of the subjective rights of these persons. Based on classification of administrative services 
according to the information of the Uniform State Administration of Ukraine portal, examples of such services 
are provided in the areas of economic activity. An analysis of all services according to the Nice Classification 
has been performed and it has been found that in Ukraine from the entire list of services provided in the ICTP 
11-2017, it is possible to divide administrative and social services that can be provided by state authorities to 
individuals or legal entities in 4 classes of services.

It is determined that in the current conditions of social development there is a need to improve the sys-
tem of public administration and change the approaches to the activity of civil servants and officials of local 
self-government bodies, in particular its reorientation to the provision of services. This requires an immediate 
modernization of the system of services provided by public authorities at different levels of government and 
across industries. One of the components of such a system of services is administrative and social services, 
which, in the context of administrative reform, should be considered as important instruments of public admin-
istration. The relevance of the study of administrative and social services, as well as their classification, due to 
the need for practical and effective provision of such services to individuals and legal entities in the processes 
of civil servants, the research need to determine the essential features of such services for their further classifi-
cation, standardization and establishment of service registers.

It is proved that social services, as a type of public services, are public services provided by public 
authorities to natural or legal persons in order to satisfy the provision of legal relations for the realization of 
the subjective rights of these persons. Existing classifications make it possible to divide services on different 
grounds. Social services, as a subspecies of administrative services, are aimed mainly at meeting the needs of 
citizens. The classification of administrative and social services makes it possible to distinguish the various 
spheres of economic activity that became the main feature of their division. The emergence of new types of 
administrative and social services will in the future lead to new research in this area in order to organize and 
classify them properly.

Key words: service, state services, administrative services, social services, classification of administra-
tive and social services.

Постановка проблеми. В сучасних умовах суспільного розвитку є потреба в удоскона-
ленні системи публічного управління і зміні підходів до діяльності державних службовців і 
посадових осіб органів місцевого самоврядування, зокрема в переорієнтуванні її  насамперед 
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на надання послуг. Це потребує невідкладної модернізації системи послуг, що надаються орга-
нами публічної влади на різних рівнях управління та в межах різних галузей. Одним із склад-
ників такої системи послуг є адміністративні та соціальні послуги, які в умовах проведення 
адміністративної реформи потрібно розглядати як важливі інструменти здійснення державно-
го управління. Актуальність вивчення адміністративних і соціальних послуг, а також їх класи-
фікації, зумовлена необхідністю практичного та ефективного надання таких послу фізичним 
та юридичним особам у процесах діяльності державних службовців, дослідницькою потре-
бою визначення сутнісних ознак таких послуг для подальшої їх класифікації, стандартизації 
та формування реєстрів послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Започатковано розв’язання цієї проблеми 
такими авторами, як Г. Атаманчук, П. Надолішній, В. Бакуменко, М. Іжа. Проблемі дефініції 
«адміністративних і соціальних послуг» й визначенню їхньої правової природи тривалий час 
приділяється значна увага вчених. Наприклад, проблематику адміністративних послуг дослі-
джено у працях О. Руденко, О. Малікіна, В. Фуртатова, Р. Калюжного, І. Бородіна, К. Фуг-
левич, І. Коліушко, В. Тимощук, К. Афанасьєва. Підходи до визначення основних понять у 
сфері державних, зокрема адміністративних і соціальних, послуг сьогодні не вирізняються 
однозначністю та постійністю. Думки науковців щодо трактування понять «адміністративна 
послуга» та «соціальна послуга» з плином часу змінювалися. Початок використання цих по-
нять збігається із запровадженням адміністративної реформи, яка є одним із пріоритетних 
напрямів державотворення в Україні і до сьогодні.

Мета статті полягає у класифікації адміністративних і соціальних послуг на основі сис-
тематизації інформації про їхню сутність і використання сучасних класифікацій державних 
органів влади України. 

Виклад основного матеріалу. Слово «послуга» трактується як дія, вчинок, що дає ко-
ристь, допомогу іншому, або діяльність підприємств, організацій та окремих осіб, виконувана 
для задоволення чиїх-небудь потреб. 

Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надан-
ня адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набут-
тя, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону [7].

Можемо виокремити головні риси, які властиві адміністративній послузі: 1) надається 
відповідно до заяви, яку надала фізична або юридична особа; 2) зачіпає права та/або обов’яз-
ки цієї особи, тобто адміністративну послугу надають, щоб забезпечити умови, в яких отри-
мують, змінюють чи припиняють діяти права та/або обов’язки; 3) надають адміністративні 
органи (перш за все виконавчі владні органи, місцеве самоврядування, інші державні органи), 
неодмінно реалізуючи владні повноваження, бо в адміністративного органу є «монополія» 
у наданні конкретних адміністративних послуг; 4) право особи отримати конкретну адміні-
стративну послугу та коло відповідних повноважень адміністративних органів повинні бути 
прямо передбаченими законодавством [11]. 

Під поняттям «соціальна сфера» розуміють систему життєдіяльності суспільства, яка 
включає такі складники (підсистеми): систему відтворення, функціонування та задоволення 
соціальних інтересів людей, соціальних груп, їхніх соціальних цінностей (передусім соці-
альної справедливості), забезпечення їхньої соціальної безпеки (зокрема, через соціальний 
захист, пенсійне забезпечення, соціальну допомогу тощо); установи, заклади і підприємства 
соціальної інфраструктури, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг; соці-
альну структуру суспільства і соціальні відносини [2].

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про соціальні послуги» [8] визначено поняття «соціальні 
послуги», які є комплексом заходів із надання допомоги особам, окремим соціальним групам, 
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які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою 
розв’язання їхніх життєвих проблем.

Соціальні послуги взаємопов’язані певною мірою з послугами державними та управ-
лінськими (адміністративними), що надаються державою. Державні послуги – це послуги, що 
надаються органами державного управління суспільству та окремим його членам для задово-
лення їхніх потреб, гарантованих громадянам демократичної, соціальної та правової країни 
її конституцією. До суб’єктного складника, який надає державні послуги, належать органи 
державної (передусім виконавчої) влади, державні організації, підприємства, виконавчі орга-
ни місцевого самоврядування, а також різноманітні установи, підприємства, організації, яким 
держава делегує свої повноваження щодо надання послуг згідно з відповідними норматив-
но-правовими актами і стандартами [4, с. 446].

Інакше кажучи, адміністративні послуги, як і соціальні, є результатом реалізації суб’єк-
том владних повноважень, який уповноважений відповідно до законодавчого акта забезпечу-
вати юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод 
і законних інтересів. Адміністративні послуги можуть надаватися згідно із стандартами та-
кож іншими державними установами або організаціями шляхом делегування і відповідного 
нормативно-правового закріплення ним повноважень від органу державної влади, а процес їх 
надання регулюється прийняттям відповідного адміністративного рішення [12].

Отже, категорії «соціальні послуги», «державні послуги», «адміністративні послуги» 
мають спільні риси [3], а саме: усі види послуг надаються з метою задоволення потреб окре-
мих категорій суспільства, забезпечення реалізації взятих на себе державою соціальних зо-
бов’язань і гарантій, які визначені конституцією, законодавчими та нормативно-правовими 
актами; перелік і порядок надання вказаних послуг регламентуються відповідними норматив-
но-правовими актами; послуги надаються органами державної виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, які отримали від держави відповідні повноваження та взяли на 
себе відповідальність за ефективність, якість і вчасність їх надання; повноваження щодо на-
дання вказаних послуг відповідно до встановлених державних стандартів можуть бути пев-
ною мірою делеговані від органів державної влади, державних, до недержавних організацій 
(суб’єктів підприємницької діяльності, 53 громадських і благодійних організацій та інших) у 
порядку, визначеному нормативно-правими актами.

Сьогодні вчені класифікують адміністративні та соціальні послуги за різними ознаками, 
виділяючи різні групи. І. Коліушко зазначає, що адміністративні послуги можна розділити на 
групи відповідно до їхнього предмета: 1. Щодо видачі дозвільних документів (приклад: доз-
віл займатися окремим видом підприємництва; проводити мітинги, демонстрації; розміщува-
ти рекламу; придбати, зберігати, носити і перевозити зброю), зокрема акредитації, атестації, 
сертифікації (приклад: акредитація, яку отримують навчальні заклади, медичні заклади; атес-
тація, через яку проходять підприємства, робочі місця; товари, роботи і послуги підлягають 
сертифікації); 2. Реєстраційні процедури з реєстрами (приклад: реєструються акти громадян-
ського стану, суб’єкти підприємництва), зокрема процес легалізації суб’єктів (приклад: легалі-
зація громадських організацій); 3. Процеси легалізації актів (практика консульської легалізації 
документації), нострифікації (коли визнають дипломи, отримані закордоном) та верифікації 
(коли встановлюють, чи достовірними є сертифікати щодо українського походження продук-
ції); 4. Група соціальних адміністративних послуг – коли визнають певний статус, права гро-
мадянина (наприклад, призначаючи пенсії, субсидії) [1]. Така класифікація знайшла підтрим-
ку і В. Тимощука [1]. Ми вважаємо, що цю класифікацію вже не можна назвати актуальною та 
доречною для сучасності, адже вона не спрощує ведення підприємницької діяльності та не по-
легшує одержання консультації й документації для фізичних і юридичних осіб у нашій країні. 
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Відповідно до різних критеріїв, можна виокремити кілька класифікаційних систем, 
предметом яких є адміністративні послуги. Зміст і специфічний характер того, як функціо-
нують системи адміністративного обслуговування, сприяють тому, що є численні класифі-
кації. Напевно, до найважливіших класифікаційний ознак належать такі [9]: рівень, за яким 
встановлюються повноваження щодо надання адміністративного обслуговування та правової 
регуляції процесу надання послуг; рівень послуг; тип послуг; рівень управлінської структури; 
вміст адміністрування щодо ведення адміністративного обслуговування; предмет питань, за 
розв’язанням яких відбуваються звернення; види послуг; критерій платності; фінансові дже-
рела, завдяки яким надаються послуги; категорії одержувачів. 

Надавати адміністративні послуги в електронному форматі та забезпечити суб’єктам 
звернення доступність даних щодо адміністративних послуг, послуговуючись Інтернетом, 
можна за допомогою Єдиного державного порталу адміністративних послуг, який має статус 
офіційного інформаційного джерела щодо адміністративного обслуговування в нашій країні 
[7]. У зв’язку з цим зараз можна класифікувати адміністративні послуги згідно з розміщеною 
на цьому порталі інформацією, що уможливить наведення прикладів таких послуг за галузя-
ми господарювання відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації 
знаків (далі – МКТП 11-2017).

Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015ДК 021:2015 у Розділі 75000000-6 [6] надає 
можливість класифікувати адміністративні, оборонні послуги та послуги у сфері соціального 
захисту. Зокрема, можемо виділити такі категорії послуг: 

1. Адміністративні послуги, що поділяються на загальні державні послуги, адміні-
стративні послуги державних установ, допоміжні послуги для урядових органів державного 
управління. 

2. Надання громадських послуг, серед яких послуги у сфері закордонних справ і подіб-
ні послуги, оборонні послуги, послуги у сфері юстиції, послуги із забезпечення громадської 
безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку, послуги пожежних і рятувальних 
служб. 

3. Послуги у сфері обов’язкового соціального страхування: послуги з виплати соціаль-
ної допомоги, програми пенсійного забезпечення державних службовців, допомога малоза-
безпеченим сім’ям, допомога сім’ям із дітьми. 

Класифікація адміністративних і соціальних послуг згідно з Єдиним закупівельним 
словником ДК 021:2015, на нашу думку, відображає реальну ситуацію надання таких послуг 
в Україні. 

На нашу думку, соціальні послуги є підвидом не лише державних, а й адміністративних, 
послуг, що можна підтвердити їхньою класифікацією згідно з переліком Єдиного державного 
порталу адміністративних послуг в Україні станом на 2017 рік (див. табл. 1).

Можна зробити висновок про те, що наведена класифікація систематизує досить незна-
чний перелік соціальних послуг, які сьогодні можуть отримати фізичні чи юридичні особи в 
Україні. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Со-
ціальні послуги як вид державних послуг являють собою публічні послуги, які надаються ор-
ганами державної влади фізичним чи юридичним особам із метою задоволення забезпечення 
формування правовідносин для реалізації суб’єктивних прав цих осіб. Наявні класифікації 
дають змогу здійснювати поділ послуг за різними ознаками. Соціальні послуги як підвид ад-
міністративних мають на меті задоволення переважно потреб громадян. Проведена класифі-
кація адміністративних і соціальних послуг дає змогу виокремити різні сфери господарської 
діяльності, які стали головною ознакою їхнього поділу. Поява нових видів адміністративних і 
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соціальних послуг зумовлюватиме надалі нові дослідження в цій галузі з метою систематиза-
ції та правильної їх класифікації.
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Таблиця 1
Класифікація соціальних послуг згідно з переліком Єдиного державного порталу 

адміністративних послуг в Україні станом на 2017 рік
Напрям соціаль-

них послуг Послуга

Охорона здоров’я

Атестація лікарів.
Державна реєстрація косметичних засобів, які містять генетично моди-
фіковані організми або отримані з їх використанням.
Надання підтвердження про державну реєстрацію медичної техніки та 
виробів медичного призначення.

Пенсійне 
забезпечення

Видача пенсійного посвідчення.
Видача свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування.
Погодження рекламних матеріалів щодо послуг із недержавного пен-
сійного забезпечення.

Соціальне 
забезпечення

Видача довідки про звернення за захистом в Україні.
Видача довідки про особу, яка добровільно повертається.
Призначення допомоги під час народження дитини.
Призначення субсидій для відшкодування витрат для оплати житло-
во-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, рідкого та твер-
дого пічного побутового палива.

Джерело: складено автором на основі [5]
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ОСНОВНІ СКЛАДНИКИ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕТІНІЗАЦІЇ 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

У статті досліджено загальні тенденції тіньової економіки України. Обґрунтовано доцільність 
виокремлення інституційної, правової та економічної складових частин як базових елементів комплек-
сного механізму детінізації національної економіки, визначено пріоритетні заходи державної політи-
ки за кожним з означених напрямів. Першочерговими кроками державної політики щодо детінізації в 
економічній сфері мають стати такі: вдосконалення методів оцінки масштабів тіньової економічної 
діяльності; формування оптимальної системи оподаткування; вдосконалення системи обліку доходів і 
витрат на рівні всіх економічних агентів; прозорість використання публічних фінансів. Правовий ме-
ханізм має включати заходи з недопущення умов існування тіньового сектору, легалізації неформальних 
форм залучення нелегально отриманих доходів у легальну економіку, покарання нелегальної чи протиза-
конної господарської діяльності. Заходи інституційної складової частини комплексного механізму де-
тінізації мають включати: максимально можливе зниження рівня ручного керування, мінімізацію вза-
ємодії замовників та надавачів державних послуг, детінізацію політичного процесу, активне залучення 
громадськості до контролю за діяльністю державних інституцій, прозорий відбір кадрів на державні 
посади на всіх рівнях, стратегічну визначеність детінізації національної економіки.

В основі явища тіньової економіки лежить економічний інтерес людини, що є об’єктивною умо-
вою існування людини як біологічного виду. Але економічні відносини розглядаються крізь призму публіч-
ної влади та системи права. Адже тіньова економіка − це, перш за все, економіка, що функціонує в обхід 
чинних державних законів і суспільних правил. Отже, без створення відповідного каркасу інституцій, 
що регулюють суспільні й економічні відносини зокрема в рамках відповідного правого поля, подолання 
цього явища видається малоефективним. Таким чином, ключовими елементами комплексного механізму 
детінізації національної економіки мають бути економічна, правова та інституційна складові частини.

Ключові слова: механізми державного управління, державне регулювання, детінізація, тіньова 
економіка, антикорупційні органи.

N. V. Stativka, K. Ya. Kucheriava. Main components of the complex mechanism of de-shadowing of 
Ukraine’s economy

The main tendencies of the shadow economy of Ukraine have been researched. The necessity to single out 
institutional, economic and legal components as the basic element of the complex mechanism of de-shadowing 
of the national economy has been substantiated. The priority measures of the state policy in each of the defined 
directions have been determined. The priority steps of the public policy as for de-shadowing of economy are the 
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following: to advance the method of estimating the scale of shadow economic activity; to form an optimal tax 
system; to improve the system of incomes and expense accounting at the level of all economic agents; to ensure 
transparency in the use of public finances. The legal mechanism should contain measures aimed at: prevent-
ing the existence of conditions for shadow sector; legalizing informal forms of attraction of illegally obtained 
incomes into the legal economy; punishing illegal economic activity. Measures of the institutional component 
of the complex mechanism of de-shadowing should: minimize the level of manual management, interaction of 
contracting authorities and public services providers, and de-shadowing of political process; actively involve 
the public in the control over public institutions’ activity; provide transparent staffing for public positions at all 
levels and strategy for de-shadowing of the national economy.  

Formation of shadow economy is associated with the emergence of the first forms of economic activity. 
According to another approach, this phenomenon developed along with the establishment of the institute of 
statehood and formation of legal relations between the state and the public in the form of tax payment. Obvi-
ously, it is based on economic interest of a person what is an objective condition for the existence of a man as 
a biological species. However, economic relations are considered through public power and the system of law. 
After all, shadow economy is, first of all, economy that functions beyond existing state laws and society rules. 
Therefore, without creating an appropriate set of institutions that regulate social and economic relations, in par-
ticular, within the law, overcoming this phenomenon seems ineffective. Thus, economical, legal, and institutional 
components should be the key elements of the complex mechanism for de-shadowing of the national economy.

Key words: mechanisms of public administration, government control, de-shadowing, shadow economy, 
anti-corruption bodies.

Постановка проблеми. За підрахунками Ф. Шнайдера і Д. Енсте, неформальний сектор 
економіки становить 10–20% світового виробництва в розвинених країнах і більше третини 
світового об’єму виробництва в країнах, що розвиваються [21].

Для молодих держав, що вибудовують власну модель управління, мінімізація проявів 
цього явища є надзвичайно важливим завданням. Це свідчить про спроможність влади за-
безпечити належні умови господарювання всіх економічних агентів, визначає рівень довіри 
суспільства і є ключовим сигналом для зовнішніх партнерів.

В Україні необхідність забезпечення прозорості соціально-економічних зв’язків у всіх 
сферах визнана на найвищому рівні. Протягом останніх років у цьому напрямі здійснено низ-
ку заходів. Але тривале консервування проблеми тіньового сектору, її масштабність і склад-
ність, нестача ресурсу й досвіду управління в ринкових умовах, а часом і нерішучість владних 
структур суттєво звужують можливості комплексної боротьби з цим явищем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тіньовий сектор призводить до зниження 
керованості економіки, зростання диференціації рівня життя населення. Отже, питання бо-
ротьби з тіньовою економікою є предметом пильної уваги низки як зарубіжних, так і вітчиз-
няних науковців. Історія розвитку, тенденції і чинники тіньової економіки, оцінка її обсягів і 
наслідків, методи боротьби, правове супроводження процесу детінізації – ці та інші аспекти 
означеної проблематики розглядали у своїх роботах С. Баранов, З. Варналій, І. Лапінський, 
І. Савченко, О. Подмазко та ін. [2; 4; 10; 15−16].

Необхідною умовою подолання цього явища експерти та науковці визнають комплек-
сний підхід і визначення єдиної стратегії. Серед дієвих механізмів протидії тіньовій еконо-
мічній діяльності виділяють законодавчий, податковий та антикорупційний [10, с. 7]. Проте 
єдиної позиції щодо базової структури комплексного механізму детінізації національної еко-
номіки нині не сформовано.

Мета стат ті. Метою статті є обґрунтування основних складників комплексного ме-
ханізму детінізації національної економіки. Поставлена мета передбачає вирішення таких 
завдань: обґрунтувати доцільність виокремлення економічної, правової та інституційної 
складників механізму; визначити пріоритетні заходи державної політики за кожним з озна-
чених напрямів. 
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Виклад основного матеріалу. Процес легалізації економічних відносин як відносин, 
що об’єктивно складаються між людьми у процесі суспільного виробництва, розподілу, об-
міну і споживання вироблених благ, охоплює велике коло питань і вимагає, насамперед, фор-
мування таких правових умов, що, з одного боку, дадуть змогу всім учасникам ринку макси-
мально реалізувати власний інтерес, з іншого – зроблять невигідною нелегальну чи навіть 
протиправну діяльність. Зазначене об’єктивно вимагає створення і підтримки інституцій, ко-
трі будуть здатні забезпечити реалізацію всього комплексу заходів, спрямованих на детініза-
цію господарської діяльності. Водночас проблеми, пов’язані з детінізацією національної еко-
номіки, охоплюють широке коло суто економічних питань – від легалізації заробітних плат до 
прозорості використання публічних фінансів. Проте першочерговим завданням, як правило, 
експерти визначають для себе необхідність кількісної оцінки масштабів цього явища.

Дослідники підкреслюють, що тіньова економіка або окремі її елементи супроводжують 
практично будь-яку, навіть процвітаючу економіку і криє в собі, окрім негативних, також по-
зитивні моменти. При цьому економісти мало уваги приділяють проблемі пошуку гранично-
го рівня тінізації національного господарства, перевищення якого вже загрожує національній 
безпеці країни. За розрахунками О. Подмазко, контрольна точка для заходів щодо зменшення 
масштабів тіньової економіки становить для України 30% ВВП [15].

Різність поставлених завдань у процесі вивчення цього явища, складність отримання 
необхідних даних, врахування всіх причин і індикаторів зумовили множину підходів до його 
оцінки. На рис. 1 наведено динаміку рівня тіньової економіки, за даними Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) та авторитетного дослідника з питань тіньової 
економіки Ф. Шнайдера, в період за 2010−2018 рр. [11; 22]. 

За розрахунками МЕРТ, протягом 2010−2013 рр. на тлі зростання ВВП відбувало-
ся скорочення обсягу тіньового сектору. Після різкого падіння економічних показників у 
2014 р., спричиненого геополітичним конфліктом, обсяги тіньової економіки стрімко зроста-
ють. Макроекономічна стабілізація у 2016 р. сприяла черговому зниженню рівня тіньової еко-
номіки. Розрахунки Ф. Шнайдера є менш оптимістичними і вказують на те, що зі скороченням 
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Рис. 1. Динаміка рівня тіньової економіки за окремими методами, 2010−2018 рр.
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ВВП відбувається ще більший відхід економіки в тінь. Таким чином, радикальні соціальні, 
політичні чи економічні зміни у країні сприяють активізації тіньових проявів в економічній 
діяльності.

За оцінками міжнародної асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів (АССА) 
у 2016 р. 1,1 трильйона гривень, що становило майже 46% ВВП за цей рік, пройшли повз 
державний бюджет [6].

Наведені дані свідчать, що пожвавлення чи зниження активності тіньового сектору зале-
жить, передусім, від політичної та соціально-економічної стабільності в країні, а рівень тініза-
ції (за обома наведеними методиками) або близький до граничного для національної безпеки 
в наших умовах, або значно його перевищує.

З отриманням незалежності Україна отримала значну ресурсну базу, а разом із тим вже 
сформовані елементи неформального сектора [9; 18]. В умовах деформованої ринкової сис-
теми для господарюючих суб’єктів тіньова діяльність виявилася більш прийнятною. Неспро-
можність влади захистити тільки-но сформований, незрілий прошарок підприємців сприяла 
вкоріненню і поширенню тіньових економічних відносин.

Серед способів «підживлення» тіньових процесів виділяють – переміщення при-
бутку до «офшорів» (за підрахунками експертів, обсяг офшорних схем в Україні становить 
260−320 млрд грн на рік, втрати бюджету від них – 50−65 млрд грн на рік), контрабанда (ма-
ніпуляції з митною вартістю товарів, перерваний транзит, зловживання правом безмитного 
пересилання та провезення товарів, відсутність контролю ланцюжка продажу імпортних това-
рів – обсяг тіні в частині порушення митних правил та контрабанди сягає 80−230 млрд грн на 
рік, від чого бюджет втрачає 25−70 млрд грн), розкрадання ПДВ, зловживання спрощеною 
системою оподаткування зі сторони великого бізнесу, незадекларована зайнятість (у складі ті-
ньової економіки приблизні обсяги прихованої заробітної плати дорівнюють 32−37%, а кожен 
третій працює нелегально) [6; 9; 11; 14; 18].

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що серед системних прорахунків 
державної політики щодо детінізації в економічній сфері варто виділити: недосконалість ме-
тодології обрахунку тіньових потоків, недосконалість системи оподаткування, складність сис-
теми адміністрування. Отже, першочерговими кроками мають стати:

1) удосконалення методів оцінки масштабів тіньової економічної діяльності. Наявні 
методики зорієнтовані на специфіку та потреби індустріального суспільства, отже, не надають 
об’єктивної оцінки реалізованих тіньових послуг. Такі методи мають найбільш повно відо-
бражати сутність, розміри, а також структуру тіньового сектору. Зокрема, остання складова 
частина є найменш дослідженою. Перегляд наявних методик зумовлений також необхідністю 
врахування тіньових економічних операцій, пов’язаних із появою тимчасово окупованих те-
риторій;

2) формування оптимальної системи оподаткування. Як зазначає Т.В. Меркулова, по-
даткове навантаження в Україні знаходиться на середньому для Європи рівні, проте оцінюєть-
ся населенням як високе стосовно ефективності діяльності держави. Податкові надходження, 
перш за все, мають забезпечувати достатній рівень суспільних благ. Тож рішення проблеми 
податкового навантаження полягає не в маніпулюванні ставками, а в істотному підвищенні 
віддачі фіскального ресурсу [12];

3) удосконалення системи обліку доходів і витрат на рівні всіх економічних агентів. 
Зазначене передбачає забезпечення умов для добровільної сплати податків, спрощення форм 
декларацій і звітності, впровадження опосередкованих методів контролю доходів і витрат 
тощо. Проте варто усвідомлювати, що офіційна система обліку має надавати найбільш повне 
уявлення щодо циркуляції як фінансових, так і матеріальних потоків. Поза офіційної системи 
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обліку тривалий час лишаються окремі види господарської діяльності, такі як видобуток ян-
тарю, гральний бізнес. Хоча нині існують розробки на законодавчому рівні, що дали б змогу 
перевести їх у легальну площину;

4) прозорість використання публічних фінансів. Неможливо підвищити рівень прозо-
рості економічних операцій у приватному секторі, не досягнувши цього на рівні державних 
установ. Адже публічні фінанси опосередковують всі сфери економіки [7]. Прозорий перероз-
поділ і рух ресурсів на кожному етапі, вільний доступ до відповідної інформації і підзвітність 
відповідальних осіб – ключові умови цього процесу. Останніми роками в Україні реалізовано 
низку ініціатив, спрямованих на підвищення фіскальної прозорості публічних фінансів. Се-
ред них варто визначити електронну систему публічних закупівель «ProZorro», «E-data» як 
етап проекту «Прозорий бюджет», розширення функціональних можливостей «Електронного 
кабінету платника податків», Єдиний державний веб-портал відкритих даних [7]. Прозорість 
публічних фінансів дає змогу контролювати ефективність їх розподілу й використання і є ви-
значальною умовою успішного реформування всіх сфер національної економіки.

Нині в Україні сформоване досить потужне правове поле, спрямоване на подолання ті-
ньової економіки. Проте національне законодавство не позбавлене недосконалостей, об’єк-
тивно відстає від реалій життя і декларує змінені, нові умови ринкового господарювання post 
age. 

З одного боку, це змушує деяких підприємців переводити свою господарську діяльність 
у нелегальну площину, з іншого – лишає простір для довільного тлумачення законних вимог із 
боку чиновників. Отже, легальний бізнесмен опиняється в тому ж стані очікування покарання 
за незрозумілу провину, в якому перебуває нелегальний підприємець. Ситуація ускладнюється 
тим, що нині відсутній механізм, здатний забезпечити неухильну відповідальність носіїв цих 
руйнівних явищ [8, с. 54].

Вдосконалення законодавства у сфері детінізації включає два основних підходи: 1) «ім-
портувати» законодавство з країн, де воно вже пройшло успішну апробацію ринком; 2) легалі-
зувати вже наявні неформальні норми [15]. Залежно від сфери регулювання С. Баранов групує 
відповідні нормативно-правові акти в такі блоки: у сфері регулювання господарської діяльно-
сті, у сфері забезпечення економічної безпеки; у сфері боротьби з економічною злочинністю; у 
сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; 
у сфері боротьби з корупцією [2, с. 10]. Віддаючи належне пропонованим підходам, зауважи-
мо, що правовий механізм має включати заходи з:

– недопущення умов існування тіньового сектору (захист прав власності та інтересів 
господарюючих суб’єктів, захист комерційної та банківської таємниці, врегулювання подат-
кових та митних питань, спрощення системи бухгалтерської звітності, підвищення професіо-
налізму і відповідальності працівників державного апарату, розвиток системи безготівкових 
розрахунків, удосконалення правил та норм із регулювання діяльності фінансових ринків; 
удосконалення нормативних актів щодо управління державним майном, підвищення опера-
тивності реагування на швидкі зміни макроекономічної ситуації, впровадження стимулів ле-
гального господарювання тощо) [2, с. 33−34; 3, с. 114−115; 16];

– легалізації неформальних форм залучення нелегально отриманих доходів у легальну 
економіку (законодавчо врегулювати розмежування капіталів кримінальних елементів і тіньови-
ків господарників за прозорими критеріями; за наявності у правоохоронних органів конкретної 
інформації про злочинне походження коштів, спроби їх легалізувати мають переслідуватися у 
кримінальному порядку; на державному рівні має діяти програма, за якою власники коштів, 
отриманих незаконним шляхом (але не через вчинення злочинних дій), не зазнають криміналь-
ного переслідування за умови інвестування цих коштів у легальні сфери економіки) [3];
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– покарання нелегальної чи протизаконної господарської діяльності (посилення відпо-
відальності правопорушників; штраф; ліквідація юридичної особи; остаточна або на кілька 
років заборона здійснювати один чи кілька видів економічної діяльності; заборона на певний 
термін співпраці з державними підприємствами, установами, організаціями; заборона до за-
лучення заощаджень населення; конфіскація предметів, які використовувалися задля скоєння 
злочинних дій; афішування прийнятої судової ухвали або поширення компрометуючої інфор-
мації про порушника через ЗМІ тощо) [1; 19].

Висока якість інституційного середовища забезпечує країні лідируючі позиції в бага-
тьох сферах соціально-економічного розвитку. Звернення до ідей інституціоналізму є порівня-
но молодим напрямом у науці і зазнало чимало критики, не позбавленої об’єктивізму. Тим не 
менш дослідження Д. Норта і Р. Томаса доводять, що декомпозиція економічного зростання з 
визначенням праці й капіталу як інституційних факторів некоректна, бо накопичення капіталу, 
інвестиції, збільшення продуктивності праці і науково-технічний прогрес є не стільки факто-
рами зростання, скільки його показниками. Авторами було висунуто альтернативну гіпотезу, 
за якою різниця в темпах зростання інвестицій європейських країн більшою мірою зумовлена 
інституційними складниками, як-от захист прав власності і свобода підприємництва [17; 20].

Забезпеченням прозорості господарської діяльності економічних агентів займаються всі 
гілки влади в особі Президента, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України. До ін-
ституцій, діяльність яких спрямована на забезпечення розвитку легальної й скорочення частки 
тіньової економіки, належить багато установ різних організаційно-правових форм й підпоряд-
кування, котрі умовно можна поділити на дві групи.

1) органи державної влади: органи, що формують та реалізують державну політику щодо 
економічного розвитку (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство 
фінансів України, Національний банк України, Державний комітет фінансового моніторингу, 
Антимонопольний комітет та ін.); силові структури (Служба безпеки України, Міністерство 
внутрішніх справ, Генеральна прокуратура України та ін.); спеціалізовані антикорупційні ор-
гани (Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокура-
тура, Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне агентство України 
з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших 
злочинів, Державне бюро розслідувань, Національна рада з питань антикорупційної політики 
при Президентові України);

2) неурядові організації: правозахисні, інфраструктурні, суспільно-охоронні (Україн-
ська Гельсінська спілка з прав людини, коаліція «За детінізацію економіки», платформа «По-
датки для економічної свободи», коаліція «За ліберальну податкову реформу» та ін.)

Але інституційне забезпечення детінізації національної економіки набуває викривле-
них форм. Останніми роками відбувається активна розбудова системи державних антикоруп-
ційних органів, при цьому напрацювання в частині реалізації інститутів власності, свободи, 
права тощо поки що не відповідає ані запитам суспільства, ані стандартам, напрацьованим 
світовим співтовариством.

З огляду на аналіз досліджень стосовно інституційних засад детінізації економіки Укра-
їни можемо дійти висновків. 

1. Існує безпосередній взаємозв’язок між рівнем інституційного розвитку та тіньовим 
сектором. Наукою доведено, що інститути є базовою структурою, що дають змогу сформувати 
такі умови, за яких зменшується вартість операцій, зростає рентабельність та економічна ак-
тивність господарюючих суб’єктів. З цього твердження випливає наступне.

2. Напрацьовано два базових підходи щодо розуміння взаємозв’язку та співвідношення 
цих понять. Згідно з першим, тіньова економіка має похідний характер щодо інституційних 
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форм Так, З. Варналій розглядає тіньову економіку як одну з інституційних загроз (форму 
прояву інституційних деформацій), до яких зараховує також корупцію, тіньову парадержаву, 
рейдерство, непродуктивний відтік капіталу [4]. Згідно з другим, тіньовий характер соціаль-
но-економічних відносин як явище може вражати будь-яку сферу діяльності людини, бо в його 
основі – потреби людини, об’єктивність яких продиктована природою.

Небезпека полягає в тому, що державний сектор, однією з основних функцією якого є 
інституційний супровід у сфері господарської діяльності, сам виявився дуже вразливим до 
таких процесів. Зрештою, в суспільстві сформувався низький рівень довіри до державних ін-
ституцій, що часом сприймаються як фікція, а процеси в реальному секторі є абсолютно «ві-
дірваними» від державного управління.

Заходи інституційного характеру мають включати: максимально можливе зниження 
рівня ручного керування, мінімізацію взаємодії замовників та надавачів державних послуг, 
детінізацію політичного процесу, активне залучення громадськості до контролю за діяльністю 
державних інституцій, прозорий відбір кадрів на державні посади на всіх рівнях, стратегічну 
визначеність детінізації національної економіки.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Фор-
мування тіньової економіки пов’язують із появою перших форм господарювання суспільства. 
За іншим підходом, це явище розвинулося разом зі становленням інституту державності та 
формуванням правовідносин між громадянами і державою у вигляді сплати податків [5]. 

Очевидно, що в його основі лежить економічний інтерес людини, що є об’єктивною 
умовою існування людини як біологічного виду. Але економічні відносини розглядаються 
крізь призму публічної влади та системи права. Адже тіньова економіка − це, перш за все, 
економіка, що функціонує в обхід чинних державних законів і суспільних правил. Отже, без 
створення відповідного каркасу інституцій, що регулюють суспільні й економічні відносини 
зокрема в рамках відповідного правого поля, подолання цього явища видається малоефек-
тивним. Саме тому ключовими елементами комплексного механізму детінізації національної 
економіки мають бути економічна, правова та інституційна складові частини. 

Найбільша складність і суперечність криється, зокрема, в тому, що держава як гарант 
суспільного добробуту у вигляді окремих державних органів, структур, службовців також під-
владна цьому деструктивному явищу. Отже, формуючи механізм детінізації, робота має вести-
ся як у приватному, так і у державному секторах. Відповідно, заходи з детінізації у кожному з 
них матимуть свою специфіку, що вимагає окремого дослідження. У нинішніх умовах особли-
ва роль у цьому процесі відводиться громадянському суспільству, його зрілості і готовності 
взяти на себе свою частку відповідальності.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 
ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті зазначено, що всі правовідносини є суспільними відносинами, але останні не завжди 
підлягають правовому регулюванню і можуть бути визнані юридичними (наприклад, відносини у сфері 
моралі, спілкування тощо). Відмінними рисами правовідносин є такі: правові відносини виникають, при-
пиняються або змінюються лише на основі правових норм, які безпосередньо породжують (реалізують) 
правовідносини і реалізуються через них. Предметами правовідносин є взаємопов’язані юридичні права 
та обов’язки, які в юридичній науці прийнято називати суб’єктивними. Цей зв’язок є суттю правовід-
носин, у межах яких право однієї сторони кореспондує (відповідає) іншій і навпаки. Правові відносини 
є вольовими і проявляються двома способами. З одного боку, завдяки нормам права у правовідносинах 
відображається державна воля, з іншого боку, навіть за наявності правових норм правовідносини не 
можуть автоматично з’являтися і потім функціонувати без волі його учасників, хоча б одного з них. 
Потрібний умисний вчинок, що породжує явище. Правові відносини, як і закон, за яким вони виникають, 
охороняються державою. Правові відносини вирізняються індивідуальністю суб’єктів, суворим визна-
ченням їхньої взаємної поведінки, уособленням прав та обов’язків.

Визначено, що правовідносини – це суспільні відносини, що охороняються державою, які виника-
ють, як правило, внаслідок норм права на поведінку людей і характеризуються наявністю суб’єктивних 
прав та юридичних обов’язків його учасників. Організаційно-правові механізми державного регулювання 
суспільних відносин повинні будуватися з урахуванням інтересів як усього суспільства (тобто суспіль-
них інтересів), так і приватних інтересів осіб. Водночас є певні типи відносин, в яких переважають 
суспільні інтереси, і одним із таких типів є правовідносини в оборонній галузі. Метою державного ре-
гулювання розвитку оборонної промисловості є задоволення державних (громадських) інтересів у забез-
печенні безпеки держави.

Ключові слова: організаційно-правові механізми, державне регулювання, розвиток оборонної про-
мисловості, громадське відношення, громадські стосунки, задоволення державних інтересів.

O. О. Usachenko. Organization of regulatory regulation of development of defense industry
It is stated that all legal relationships are public relations, but the latter are not always subject to legal 

regulation and can be recognized as legal (for example, relations in the sphere of morality, communication and 
the like). Distinctive features of legal relations are the following: Legal relations arise, terminate or change 
only on the basis of legal norms that directly generate (bring to life) legal relationships and are realized through 
them. The subjects of legal relations are mutually interconnected legal rights and obligations, which in legal 
science are commonly called subjective. This connection is the essence of a legal relationship within which 
the right of one party corresponds (corresponds) to the other, and vice versa. Legal relations are strong-willed 
and manifest in two ways. On the one hand, due to the norms of law in legal relations reflects the state will, on 
the other hand, even in the presence of legal norms legal relationship can not automatically appear and then 
function without the will of its participants, at least one of them. Willful act is required, which gives rise to the 
phenomenon. Legal relations, as well as the law on which they arise, are protected by the state. Legal relations 
are distinguished by the individuality of the subjects, the strict definition of their mutual behavior, the personi-
fication of rights and responsibilities.

It is determined that a legal relationship is a public relation, protected by the state, which arises, as a 
rule, as a result of the norms of the right to behavior of people and characterized by the presence of subjective 
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rights and legal obligations of its participants. Organizational and legal mechanisms of state regulation of pub-
lic relations should be built taking into account the interests of both the whole society (i.e. public interests) and 
the private interests of individuals. At the same time, there are certain types of relationships in which public in-
terests prevail, and one such type is the legal relationship in the defense industry. The purpose of state regulation 
of the development of the defense industry is to satisfy state (public) interests in ensuring the security of the state.

Key words: organizational and legal mechanisms, state regulation, development of the defense industry, 
public relations, public relations, satisfaction of state interests.

Постановка проблеми. На відміну від взаємозв’язків у природі, всі види і форми сто-
сунків, що виникають у суспільстві між індивідами та їхніми об’єднаннями, є громадськими, 
або соціальними. За допомогою права держава покликана регулювати наявні громадські сто-
сунки. Основна мета такого регулювання – зробити їх підконтрольними і керованими. Правові 
стосунки традиційно визначають як громадські стосунки, врегульовані правом. Правовідно-
шення у своїй суті – це «результат дії правової норми» або «форма її реалізації». 

Право регулює не увесь комплекс наявних громадських стосунків, а лише найбільш 
принципові стосунки, що мають істотне значення для інтересів держави, суспільства, нор-
мальної життєдіяльності людей. Це, передусім, стосунки влади та управління, власності, соці-
ально-економічного пристрою, прав і обов’язків громадян, забезпечення громадського поряд-
ку, а також трудові, майнові і деякі інші стосунки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розгляду основних науково-теоретичних і при-
кладних аспектів у сфері організаційно-правових механізмів державного регулювання розвитку 
оборонної промисловості в Україні як засобу посилення обороноздатності держави присвячені 
дослідження таких учених: А.М. Слободської, Н.Г. Борецької, Г.О. Крапівіної, Т.В. Лях та інших.

Водночас наукові публікації, що пов’язані з питаннями щодо становлення організаційно- 
правових механізмів державного регулювання розвитку оборонної промисловості в соціаль-
ній та безпековій галузі у світі та Україні, практично відсутні, що зумовлює необхідність у 
проведенні подальших наукових пошуків із цієї проблематики.

Мета статті – визначення умов і заходів щодо державного оборонного замовлення в 
умовах розвитку оборонної промисловості України.

Виклад основного матеріалу. Можна сказати, що всі правовідносини є громадськими 
стосунками, але останні, у свою чергу, далеко не завжди піддаються правовому регулюванню 
і можуть бути визнані правовими (наприклад, стосунки у сфері моралі, спілкування і тому 
подібне) [1, c. 87]. Характерними ознаками правовідносин є такі:

1. Правовідносини виникають, припиняються або змінюються тільки на основі право-
вих норм, які безпосередньо породжують (викликають до життя) правовідносини і реалізу-
ються через них.

2. Суб’єкти правових стосунків взаємно пов’язані між собою юридичними правами і 
обов’язками, які в правовій науці прийнято називати суб’єктивними. Цей зв’язок становить 
суть правовідношення, у межах якого праву однієї сторони кореспондує (відповідає) обов’я-
зок іншої і навпаки.

3. Правові стосунки мають вольовий характер, який проявляється двояко. З одного боку, 
через норми права в правовідносинах відбивається державна воля, з іншого боку, навіть за 
наявності юридичної норми правовідношення не може автоматично з’явитися і потім функці-
онувати без волевиявлення його учасників, принаймні одного з них. Потрібний вольовий акт, 
що дає початок явищу.

4. Правовідносини, як і право, на базі якого вони виникають, охороняються державою. 
5. Правові стосунки вирізняються індивідуальністю суб’єктів, суворою визначеністю 

їхньої взаємної поведінки, персоніфікацією прав і обов’язків.
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Отже, правовідношення – це громадське відношення, що охороняється державою, ви-
никає, як правило, внаслідок дії норм права на поведінку людей і характеризується наявністю 
суб’єктивних прав і юридичних обов’язків у його учасників.

Організаційно-правові механізми державного регулювання громадських стосунків по-
винні будуватися з урахуванням інтересів як усього суспільства (тобто публічних інтересів), 
так і приватних інтересів окремих індивідів [2, c. 178]. Водночас є певні види стосунків, у 
регулюванні яких переважають публічні інтереси, і один із таких видів – правовідносини у 
сфері оборонної промисловості. 

Мета державного регулювання розвитку оборонної промисловості стосунків – задово-
лення державних (публічних) інтересів із забезпечення безпеки держави. Як уже було зазна-
чено, розвиток оборонної промисловості входить до складу державного сектору економіки, 
є особливим об’єктом державної власності і в цій ролі піддається державному регулюванню 
(управлінню) з боку уповноважених органів державної влади.

Державне регулювання розвитку оборонної промисловості стосунків часто трактується 
як міра втручання держави в економічне життя [3, c. 35]. Державне регулювання передбачає:

– формування організаційно-економічних структур, що забезпечують суворий контроль 
за дотриманням норм регламентації господарської поведінки суб’єктів ринку і обслуговуючих 
господарських відносин;

– вироблення соціально-економічної політики, визначення та результативне застосу-
вання механізмів її реалізації – власне регулювання соціально-економічних процесів.

Зазвичай розрізняють пряме і непряме державне регулювання економіки. При цьому 
до методів прямого державного регулювання економіки в економічній літературі відносять 
державне підприємництво. Непряме державне регулювання економіки полягає у використанні 
різних методів впливу на неї: зміни обсягу грошової маси, що перебуває в обігу; зміни валют-
ного курсу; перегляду податкової політики тощо. Пряме державне управління поширюється на 
об’єкти державної власності та полягає в можливості безпосереднього керуючого впливу на 
ці об’єкти і процеси, протікають в них, із боку державних органів управління, що володіють 
відповідними повноваженнями [4, c. 55].

Організаційно-правові механізми державного регулювання оборонною промисловістю 
можна розглядати у двох аспектах:

1. Управління розвитком оборонної промисловості як об’єктом державної власності, 
інакше кажучи, як частиною державного господарства.

2. Управління розвитком оборонної промисловості, що входить у державний сектор еко-
номіки галузевим промисловим комплексом, який складається з підприємств, перед якими 
стоїть єдине завдання – забезпечення обороноздатності держави.

На думку деяких учених, правовідносини у сфері державної власності (зокрема, ті, 
що належать до розвитку оборонної промисловості) належать, перш за все, до галузі цивіль-
но-правого регулювання. Держава в цьому випадку є власником, що реалізовує свої речові 
права щодо майна, яке належить йому, і, отже, правовідносини, що виникають у процесі такої 
діяльності, є за своєю суттю господарськими і повинні регулюватися цивільним правом.

Такий підхід видається не цілком обґрунтованим, оскільки не враховує особливості 
державної власності (зокрема, публічні цілі її використання), а також той факт, що процес 
реалізації державою своїх повноважень у сфері державного господарства виходить за межі 
традиційних цивільних правовідносин і є державним управлінням певним сектором економі-
ки [6]. Оборонна промисловість є частиною державної власності, орієнтованої на задоволення 
саме публічних інтересів усього суспільства, тоді як інші об’єкти власності використовуються 
в приватних інтересах. Можна стверджувати, що для громадських стосунків, які виникають у 
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сфері оборонної промисловості, характерні, перш за все, такі особливості: вони спрямовані на 
досягнення публічних інтересів і за своєю суттю є управлінськими, тобто виникають у сфері 
державного управління.

Низка учених також підкреслює, що державну власність необхідно розглядати не лише в 
цивільно-правовому сенсі. Під державною власністю можуть розумітися різноманітні стосун-
ки, побудовані за ієрархічним принципом:

1) усередині органів законодавчої та виконавчої влади, які пов’язані з володінням, ко-
ристуванням і розпорядженням державним майном, затвердженням бюджету;

2) між центральними і регіональними органами державної влади та місцевого самовря-
дування;

3) між апаратом держави і державними підприємствами як реальними товаровиробни-
ками.

За відношенням до державної власності акцентується не власницький, цивілістичний 
аспект, а управлінський. Отже, тут необхідно говорити про адміністративно-господарські 
правовідносини, що виникають у процесі державного управління оборонною промисловістю. 
Державне управління – різновид соціального управління, з функціонуванням якого традицій-
но пов’язується формування оборонної промисловості відособленої правової галузі – адміні-
стративного права [7]. Громадські стосунки, що виникають у сфері державного управління, є 
адміністративно-правовими відносинами.

Більшість учених одностайна у визначенні адміністративно-правових стосунків. Під 
ними розуміються регульовані нормами адміністративного права громадські стосунки, що ви-
никають у сфері виконавчої влади або складаються у сфері управління. Деякі автори дають 
більш розгорнуте визначення. Наприклад: адміністративно-правовим відношенням є врегу-
льоване адміністративно-правовою нормою управлінське громадське відношення, в якому 
сторони виступають як носії взаємних обов’язків і прав, встановлених і гарантованих адміні-
стративно-правовою нормою.

На нашу думку, для визначення адміністративних правовідносин необхідно враховувати 
дві їхні істотні особливості:

– по-перше, це правовідносини, що виникають у сфері державного управління;
– по-друге, вони регулюються нормами адміністративного права.
Те, що сторони є носіями «взаємних прав і обов’язків», не є характерною рисою адміні-

стративних правовідносин, оскільки це – загальна ознака будь-яких правовідносин.
Що стосується правових норм, спрямованих на регулювання адміністративно-правових 

відносин, то тут слід зазначити, що комплексного правового акта, який регламентує питання 
державного управління, немає. Застосовуються, як правило, комплексні нормативно-правові 
акти, які містять як норми адміністративного права, так і правові норми інших галузей.

Як і щодо більшості правовідносин у різних галузях права, основним актом для пра-
вового регулювання адміністративних правовідносин у сфері оборонної промисловості, без-
перечно, є Конституція України, статтею 85 якої затверджено перелік об’єктів права держав-
ної власності, що не підлягають приватизації, визначення правових засад вилучення об’єктів 
права приватної власності. Як уже було зазначено, всі підприємства оборонних галузей про-
мисловості можуть перебувати виключно в державній власності, отже, управління ними здій-
снюють тільки державні органи виконавчої влади.

Основу для управління у сфері оборонної промисловості становлять закони України, що 
створюють необхідний правовий фундамент для регулювання правовідносин, які виникають 
у діяльності підприємств оборонної промисловості. Прикладами непослідовного розвитку 
інституційної політики державного регулювання розвитком оборонної промисловості є такі:
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– утворення у 1996 році, ліквідація у 1999 році та знову утворення у 2001 році Держав-
ної служби експортного контролю України;

– утворення у 1999 році та ліквідація у 2000 році Комісії з політики експортного контр-
олю та військово-технічного співробітництва з іноземними державами при Президентові 
України;

– утворення у 2000 році та ліквідація у 2006 році Комітету з політики військово-техніч-
ного співробітництва та експортного контролю при Президентові України;

– утворення у 2006 році, але фактична бездіяльність із березня 2010 по вересень 
2014 року Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експорт-
ного контролю при Раді національної безпеки і оборони України (засідання Комісії у згаданий 
період не проводились, її склад не поновлювався);

– утворення у 1999 році та ліквідація у 2007 році Комісії Кабінету Міністрів України з 
питань військово-промислової політики;

– утворення у 2007 році та ліквідація у 2008 році Комісії з питань військово-технічної 
політики та оборонно-промислового комплексу при Кабінеті Міністрів України;

– утворення у 2008 році та ліквідація у 2011 році Агентства з питань оборонно-промис-
лового комплексу при Міністерстві промислової політики України;

– утворення у 2012 році та фактична ліквідація у 2014 році Комітету з реформування і 
розвитку Збройних Сил України та оборонно-промислового комплексу.

Наступну ланку в системі правового регулювання адміністративних відносин держав-
ного регулювання розвитку оборонної промисловості становлять укази Президента України 
та постанови Уряду України.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Мож-
на виділити деякі особливості нормативно-правового регулювання адміністративних відно-
син у сфері оборонної промисловості. Запропоновано визначити їх у такому:

По-перше, правове регулювання адміністративно-господарських відносин у сфері обо-
ронної промисловості здійснюється тільки на державному рівні. Це пов’язано з тим, що всі 
об’єкти ОПК можуть перебувати тільки в державній власності й не можуть належати ні регіо-
нам, ні, тим більше, приватним особам.

По-друге, значне місце в системі нормативно-правового регулювання зазначених право-
відносин посідають закони України. Як правило, на рівні закону визначаються лише правові 
основи, на яких надалі будується підзаконне регулювання, більш детально регламентує всі 
основні моменти правовідносин, що утворюються в тій чи іншій галузі. Але у сфері регулю-
вання адміністративних правовідносин у сфері оборонної промисловості ситуація дещо інша. 
Таке становище зумовлено специфічними якостями продукції, виробленої в оборонній про-
мисловості, і жорстким державним контролем за її використанням і поширенням, а також тим, 
що всі виникаючі в цій галузі правовідносини безпосередньо пов’язані з реалізацією найваж-
ливіших державних функцій щодо забезпечення обороноздатності країни.

По-третє, роль відомчого регулювання в системі нормативно-правового регулювання 
правовідносин у сфері оборонної промисловості зводиться в принципі до реалізації держав-
ними органами виконавчої влади повноважень власника майна оборонної промисловості від 
імені України і вирішення організаційних питань. Забезпечення функціонування оборонного 
виробництва в Україні належить до повноважень Уряду, і більшість рішень, що стосують-
ся діяльності підприємств оборонної промисловості, закріплені в постановах Уряду України, 
прийнятих на основі відповідних законів України. На відомчому рівні здійснюється регулю-
вання найменш важливих питань, а також видання індивідуальних нормативно-правових актів 
у межах управління конкретним підприємством оборонної промисловості.
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ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
В ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ

Стаття присвячена аналізу сутності механізмів державного управління в гуманітарній сфері. 
Як самостійна категорія науки державного управління, гуманітарна сфера досліджується автором як 
об’єкт відповідного державно-управлінського впливу. Проводиться ґрунтовний аналіз підходів сучасних 
учених до розуміння змісту таких дефініцій: «гуманітарна сфера», «державне управління в гуманітар-
ній сфері», «державне управління гуманітарною сферою». Важливість розуміння гуманітарної сфери 
як об’єкта державного управління розкриває її складну структуру, що унеможливлює визначення її як 
єдиного цілісного об’єкта управління. Автором доведено недоцільність поєднання гуманітарної та со-
ціальної сфер як двох тотожних об’єктних зон державного управління. Доведено, що ці сфери співвід-
носяться як загальне та окреме, тобто неможливість ототожнення гуманітарної сфери як єдиного 
об’єкта державного будівництва пояснюється тим, що вона охоплює вже наявні об’єкти державного 
управління. Установлено, що такими складовими частинами гуманітарної сфери є соціальна, культур-
на, релігійна сфери, сфери інтелектуальних відносин, суспільно-політичної та медичної діяльності. До-
ведено, що гуманітарну сферу як особливу сферу державного управління слід визначати через сукупність 
галузей такої діяльності людини і громадянина, в якій відбуваються духовний, творчий, культурний, 
соціальний, суспільно-політичний, науково-інтелектуальний, освітній, медико-санітарний саморозви-
ток і самореалізація особистості без здійснення виробничої діяльності, але з можливістю отриман-
ня прибутку від продукту (матеріального або нематеріального), створеного особою як результати її 
власної невиробничої діяльності. Автором визначено власне розуміння механізму державного управління 
в гуманітарній сфері, під яким розуміється імперативний спосіб жорсткого підпорядкування об’єктів 
управління, заснований на суворому виконанні вказівок, що здебільшого засновано на примусі. Розкрито 
структурний зміст інституційного прояву механізму державного управління в гуманітарній сфері.

Ключові слова: гуманітарна сфера, державна гуманітарна політика, механізм державного 
управління в гуманітарній сфері, органи державної влади, державний примус.

O. M. Chechel. The concept and contents of public governance mechanisms in the humanitarian sector
The essence of the humanitarian sphere as an object of public administration was revealed. It was made 

the analysis of theoretical approaches to the definition of the humanitarian sphere and has been proposed own 
specifying definition. There were identified features of the implementation of public administration in the human-
itarian sphere. The essence and content of the mechanisms of public administration in the humanitarian sphere 
were established. Its institutional component was determined separately and structural analysis was made. The 
importance of understanding the humanitarian sector as an object of public administration reveals its complex 
structure, which makes it impossible to define it as a single integrated object of governance. The author has 
proved that it is inappropriate to combine the humanitarian and social sectors as two identical subject areas 
of governance. It is proved that these sectors are correlated as common and separate. That is, the impossibility 
of identifying the humanitarian sector as the sole object of state-building is explained by the fact that it covers 
already existing objects of state governance. It is established that such components of the humanitarian sector 
are social, cultural, religious spheres, sphere of intellectual relations, socio-political and medical activity. It is 
proved that the humanitarian sector as a special sphere of public governance should be defined through the set 
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of branches of the activity of a person and a citizen, in which spiritual, creative, cultural, social, socio-political, 
scientific and intellectual, educational, health self-development and personality self-realization occurs without 
the production activity but with the possibility of making profit from the product (tangible or intangible) created 
by a person as a result of his/her own non-productive activity. The author provided own understanding of the 
mechanism of public governance in the humanitarian sector, which is understood as an imperative way of rigid 
subordination of management objects, based on strict adherence to instructions, which is mostly based on coer-
cion. The structural content of the institutional manifestation of the mechanism of public administration in the 
humanitarian sector is revealed.

Key words: humanitarian sphere, state humanitarian policy, mechanism of public administration in the 
humanitarian sphere, government bodies, state coercion.

Постановка проблеми. Держава забезпечує своїм регулюючим впливом усі без винятку 
сфери суспільних відносин. Така необхідність пов’язана з головним призначенням держави як 
суспільно-політичного утворення та тим обсягом гарантій і обов’язків, який бере держава пе-
ред людиною і громадянином. Але не в усіх сферах й аспектах людського буття можливе дер-
жавне втручання та державне управління. Такою сферою є сфера духовних потреб. І хоча вона 
в певному обсязі охоплюється регулюючим впливом із боку держави: створення та діяльність 
релігійних організацій, забезпечення реалізації релігійних прав – усе ж таки елемент свободи 
поведінки людини в ній є набагато більшим, ніж в інших сферах людського буття, які мають 
схоже до релігійної сфери призначення, хоча і дещо інші зміст і структуру. Йдеться про освіту, 
культуру, науку тощо. Власне, всі ці сфери мають спільну рису – у них людина розкриває та 
самореалізовує свої матеріальні, нематеріальні і, головне, духовні та ментальні потреби й ін-
тереси. Це їх об’єднує в єдине поняття та єдину предметну галузь державного регулювання – 
гуманітарну сферу. Актуалізація розвитку цієї сфери, а також розвитку системи державного 
управління в ній, пов’язана з багатьма факторами, які мають як загальнодержавний (недопу-
щення проявів ворожнечі на ґрунті культурних, ментальних, релігійних відмінностей), так і 
особистісний характер. Окрім того, необхідно усвідомлювати, що від якості державно-управ-
лінського інструментарію в гуманітарній сфері залежить і процес національного саморозвит-
ку та самоідентифікації української нації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика формулювання гуманітарної 
сфери як предметної галузі державного управління знайшла своє відображення в працях бага-
тьох учених, зокрема таких, як М. Баюк, Н. Бєлашова, В. Гошовська, Л. Губернський, В. Дзоз, 
С. Кіндзерський, М. Латинін, Ю. Стельмащук, О. Степанко та інші. Водночас слід звернути 
увагу, що і досі є потреба вдосконалення теоретико-методологічного та термінологічного ін-
струментарію в аспекті державного управління гуманітарною сферою з метою підвищення 
його ефективності.

Мета статті – визначити сутність гуманітарної сфери з погляду об’єкта державного 
управління та розкрити зміст механізму державного управління в ній. 

Виклад основного матеріалу. Гуманітарна сфера є надзвичайно складною у сво-
їй структурній побудові, що зумовлює наявність величезної кількості векторів державного 
управління та необхідність формування виваженої, але багатоступінчастої державної політи-
ки. Така політика містить багато складників, інколи зовсім непов’язаних між собою, але таких, 
що відповідають загальним вимогам дорегуляторного впливу на суспільні процеси в галузях, 
в яких відбувається духовна, культурна, суспільна, розумова діяльність людини, спрямована 
на самореалізацію та її морально-етичний розвиток. Узагальнюючи всі наведені сфери, можна 
зробити певне зауваження, що гуманітарна політика держави спрямовується на регулювання 
тих аспектів людського буття, в яких відбувається розвиток її людського потенціалу, залежно-
го переважно від особистості та від внутрішнього світу конкретної людини. Але слід наголо-
сити, що наявність гуманітарної політики як окремої галузі або напряму реалізації державою 
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своїх функцій та забезпечення гарантій всебічного розвитку прав і свобод людини і громадя-
нина не означає повну і однозначну детермінацію її меж, обсягів і напрямів. Відсутність єди-
ного підходу до визначення сутності гуманітарної сфери в науковому середовищі є вагомим 
недоліком для розроблення практичних заходів під час формування гуманітарної політики 
держави та багато в чому зумовлює низьку ефективність механізмів державного управління в 
зазначеній сфері. Складність визначення повноти гуманітарної сфери та її структури залежить 
від складності відмежування тих чи інших сфер суспільного розвитку від тих, що традиційно 
відносять до гуманітарних. Наприклад, політична діяльність людини та реалізація її політич-
них амбіцій із погляду суспільних наук належать до самореалізації та саморозвитку людини, а 
тому підпадають під предметну галузь гуманітарної політики держави. Натомість економічна 
діяльність людини, її праця мають на меті не реалізацію особистості, а отримання суспільних 
благ, матеріальних благ для подальшої реалізації власних інтересів, прав, потреб. Така сфера 
суспільного буття та людської діяльності виходить за межі предметної сфери гуманітарної 
політики, оскільки стосується матеріальних благ.

У цьому контексті звертає на себе увагу позиція О. Степанко щодо того, що «… базовими 
елементами гуманітарної сфери мають бути фундаментальні галузі – освіта, наука, культура 
та їхні підгалузі: виховання, інформаційне середовище, дозвілля, релігія, етнічні відносини» 
[9, с. 202–203]. Але, на нашу думку, обмежуватися лише освітою, наукою та культурою недо-
цільно, а співвідносити релігійну сферу як підгалузь культурної можливо лише спираючись 
на сучасний стан інституційного забезпечення через наявність у складі Міністерства культури 
України департаменту у справах релігій та національностей – некоректно. Така ситуація не 
відповідає потребам сучасності, але дійсно існує, враховуючи наявне теоретико-методологіч-
не забезпечення гуманітарної політики держави. 

Хоча Л. Губернський, В. Андрущенко та М. Михальченко дають більш узагальнене 
тлумачення гуманітарної сфери, розуміючи під нею «… окрему сферу суспільного буття, а 
суспільне буття як таке, схарактеризоване крізь призму пріоритетів людини і людських цін-
ностей. Ця сфера перебуває на перетині систем забезпечення людських інтересів» [4, с. 487]. 
Натомість В. Дзоз зазначає, що гуманітарна сфера розкривається через елемент реалізації 
духовності людини і громадянина, орієнтованої на її особистісний розвиток у напрямі до-
сягнення нової суспільної якості [5, с. 62–63]. Останнє визначення дає можливість розкрити 
гуманітарну сферу в контексті трансформації суспільних процесів, встановивши, що вона є 
ключовою для еволюції держави. Гуманітарна сфера найтісніше пов’язана з ментальною та 
етнокультурними сферами розвитку національної самобутності. Тому одним із основних век-
торів державного управління нею є досягнення такого рівня якості національної свідомості, 
за якого питання суверенності нації та держави вирішуватиметься шляхом поєднання історич-
них традицій, системи цивілізаційних цінностей, втілених у напрямах розвитку держави, як 
суспільно-політичного прояву національної самобутності. 

Зі свого боку, О. Степанко підходить більш системно до визначення гуманітарної сфери, 
розділяючи два підходи: «У широкому розумінні гуманітарна сфера втілює в собі духовне і со-
ціальне життя особи та окремих соціумів; у вузькому розумінні – це сфера розвитку духовного 
життя людини й суспільства» [9, с. 205–207].

Цікаво, що такий підхід найбільшою мірою розкриває основну теоретичну проблему 
визначення сутності гуманітарної сфери – її співвідношення із сферою соціальною. Якщо гу-
манітарну сферу розглядати переважно як сферу духовного буття людини, то тоді такі галузі, 
як освіта, наука, охорона здоров’я, культура та інші, можна віднести до соціальної та до гума-
нітарної однаковою мірою. Але, на нашу думку, такий підхід є хибним, а таке непорозумін-
ня та предметна невизначеність і є основною перешкодою для розвитку ефективної системи 
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 державного управління гуманітарною та соціальною сферами, що на рівні теоретичному зу-
мовлює проблеми та недоліки практичної реалізації вказаної державної політики. 

У цьому контексті слушною є позиція М. Баюк щодо того, що на «… відміну від інших, 
гуманітарна сфера – це сукупність невиробничих соціально-орієнтованих галузей, що сприя-
ють задоволенню духовного рівня особистості, суспільства, забезпеченню гарантованих дер-
жавою прав і свобод людини шляхом надання освітянських послуг громадянам» [1, с. 14–15]. 
Але це визначення вимагає доповнення й іншими послугами: соціальними, медичними, куль-
турними, інформаційними тощо. Тобто в гуманітарній сфері справді здійснюються суспільні 
відносини невиробничого характеру, і саме ця сукупність відносин і є предметом регулювання 
з боку органів державної влади. 

Той факт, що гуманітарна сфера виступає об’єктом державної політики, підтверджу-
ється і дослідженнями В. Гошовської. Однак учена акцентує увагу на тому, що гуманітарна 
сфера «… включає в себе єдність об’єктивних і суб’єктивних факторів суспільного життя, що 
мають на меті створення умов для соціально-гуманітарного розвитку суспільства, соціальної, 
інтелектуально-духовної безпеки людини і суспільства, реалізацію її соціальних, духовних 
потреб, формування і збагачення творчого потенціалу особи, всебічну реалізацію її сутнісних 
сил, соціодинаміку освіти, науки, культури» [3, с. 262–263]. Таке визначення цілком відпові-
дає розгалуженості гуманітарної сфери, її неоднорідності та неординарності та певною мірою 
відображає структурну побудову механізму державного управління в ній, щонайменше його 
інституційного втілення. Однак слід звернути увагу на те, що дослідниця приділяє значну 
увагу соціальній галузі, ніби надаючи їй основного превалюючого значення, тоді як інші під-
галузі гуманітарної сфери суспільного буття залишаються осторонь такої деталізованої уваги. 

До поєднання соціальної та гуманітарної сфери у своїх дослідженнях звертається також 
Ю. Стельмащук, яка вказує, що соціально-гуманітарна сфера – це сфера реалізації людиною 
особистісного потенціалу, а державне регулювання цією сферою можна визначити як здат-
ність держави розвивати громадянське суспільство, захищаючи в такий спосіб інтереси гро-
мадян і підвищуючи рівень стабільності соціальних процесів [8, с. 94–95]. При цьому важливо 
розуміти, що держава сама через відповідний адміністративний апарат розвиває громадянське 
суспільство, не лише створюючи умови для його становлення, але й забезпечуючи його інсти-
туційним складником. 

Хоча, на нашу думку, поєднання гуманітарної та соціальної сфер як двох тотожних 
об’єктних зон державного управління є недоцільним. Вважаємо, що вони співвідносяться як 
загальне (гуманітарна сфера) та окреме (соціальна сфера), причому соціальна сфера являє 
собою стрижневий елемент першої, оскільки охоплює майже всі інші підгалузі гуманітарної 
сфери в аспекті дотримання соціально-гуманітарної безпеки. 

Окремо предметну галузь державного управління в гуманітарній сфері можна розкрити 
користуючись визначенням О. Степанко. Наприклад, під державним управлінням в аналізо-
ваній сфері ним пропонується розуміти «… цілеспрямований організаційний та регулюючий 
вплив держави на стан і розвиток гуманітарної сфери, яка спрямована на забезпечення ду-
ховного життя людини і суспільства, складається із сукупності галузей, які орієнтовані на 
максимальне розкриття потенціалу кожної людини і соціуму загалом, розвиток творчих й ін-
телектуальних здібностей особистості, збереження культурного різноманіття шляхом запро-
вадження державної гуманітарної політики, виробленої політичною системою та законодавчо 
закріпленої, через діяльність органів державної влади, наділених необхідною компетенцією» 
[9, с. 205–207]. Отже, О. Степанко розкриває три складники гуманітарної сфери: сфера ін-
телектуальної, культурної та творчої діяльності особистості. Нами пропонується доповнити 
їх сферами релігійної, соціальної, суспільно-політичної, медичної діяльності. Але важливо 
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акцентувати увагу на тому, що, на нашу думку, відмінною рисою гуманітарної сфери від усіх 
інших є відсутність відносин виробництва, а здебільшого – акцент на самореалізацію, само-
розвиток і самовдосконалення особистості. Отже, узагальнюючи викладене вище, доходимо 
необхідності визначити гуманітарну сферу як особливу сферу державного управління, яка 
представлена сукупністю галузей такої діяльності людини і громадянина, в який відбуваються 
духовний, творчий, культурний, соціальний, суспільно-політичний, науково-інтелектуальний, 
освітній, медико-санітарний саморозвиток і самореалізація особистості без здійснення ви-
робничої діяльності, але з можливістю отримання прибутку від продукту (матеріального або 
нематеріального), створеного особою як результати її власної невиробничої діяльності. Слід 
наголосити на тому, що елемент економічної вигоди від діяльності людини в гуманітарній 
сфері все ж таки присутній, але така вигода отримується особою виключно шляхом реаліза-
ції та розкриття власного внутрішнього інтелектуального та людського капіталу. Спираючись 
на таке розуміння гуманітарної сфери, слушною є позиція С. Кіндзерського та Н. Бєлашової 
щодо завдань державного управління гуманітарною сферою, причому як головні завдання до-
слідники висувають якраз такі, що мають теоретико-методологічний характер: «відмова ор-
ганів державної влади всіх рівнів від архаїчного погляду на гуманітарну сферу як на щось 
другорядне та непотрібне; активізація позиції органів державної влади всіх рівнів у вирішенні 
питань гуманітарних галузей; вироблення сучасного понятійного апарату, теоретичної та за-
конодавчої бази гуманітарної сфери й покладення їх в основу державного управління цією 
сферою; забезпечення зворотного зв’язку під час здійснення державними службовцями гума-
нітарної політики на всіх рівнях управління» [6, с. 17–19; 2, с. 130–131]. Хоча основною метою 
державного управління в гуманітарній сфері має бути все ж таки досягнення максимального 
рівня реалізації прав і свобод людини та громадянина, а також рівня гарантування та практич-
ного захисту з боку держави всіх гуманітарних прав. 

Досягнення цілей державної політики в гуманітарній сфері відбувається шляхом те-
оретико-методологічного обґрунтування та практичної реалізації механізму державного 
управління. Не вдаючись до ґрунтовного аналізу сутності категорії «механізм державного 
управління», спробуємо визначити сутність «механізмів державного управління гумані-
тарною сферою». Ми свідомо поставили дефініцію «механізмів» у множині, оскільки різ-
номанітність підгалузей і складових елементів гуманітарної сфери передбачає наявність 
сукупності механізмів державного управління, причому в кожній окремій підгалузі він ма-
тиме власне визначення та власні специфічні риси. Але враховуючи той факт, що нами ви-
значається гуманітарна сфера як об’єкт управління з боку держави та предметна сфера ре-
гулюючого впливу органів державної влади, то доцільно навести позицію Ю. Стельмащук 
із цього питання. Дослідниця вважає: «Механізм державного управління гуманітарною 
сферою являє собою сукупність підходів, методів, засобів, прийомів, інструментів, прин-
ципів, за допомогою яких держава систематично й цілеспрямовано регулює гуманітарні 
процеси в поєднанні із соціально-економічними умовами життя людей задля підвищення 
добробуту членів суспільства, усунення негативних наслідків функціонування ринкових 
процесів, забезпечення соціальної справедливості, соціально-політичної стабільності в 
країні, узгодження цілей соціального характеру із цілями економічного зростання» [8]. 
Таке поняття охоплює одразу і саме визначення механізму, і завдання, які вирішує його 
практичне впровадження.

Т. Чеканова у своїх дослідженнях намагається пов’язати механізм державного управ-
ління з організаційно-правовим забезпеченням його здійснення. Тому, визначаючи механізм 
державного управління в гуманітарній сфері, зокрема в медичній та медико-санітарній га-
лузях, дослідниця вказує на те, що це «… імперативний спосіб жорсткого підпорядкування 
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об’єктів управління, заснований на суворому виконанні вказівок, що здебільшого засновано 
на  примусі» [10, с. 10–12]. Отже, механізм державного управління в гуманітарній сфері має 
яскраво виражений характер державного примусу, оскільки розкривається через систему ре-
алізації владних приписів органами державної влади з метою досягнення максимально ви-
соких або максимально можливих стандартів суспільного буття людини. Причому такими 
стандартами можуть бути не лише якість і повнота реалізації конституційних прав людини й 
громадянина, але і цілком вимірювані показники соціальної стабільності, медичного, освіт-
ньо-професійного забезпечення потреб суспільства у відповідних послугах тощо. Попри свою 
поліструктурність і неоднорідність, гуманітарна сфера не уявляється нам безвідносною до 
якісних вимірюваних показників сукупністю номінальних декларацій дотримання державою 
рівня суспільно-політичного та соціального розвитку людини, його духовної, творчої, науко-
во-інтелектуальної та іншої самореалізації. 

М. Латинін уважає, що складовим елементом будь-якого механізму державного управ-
ління в будь-якій галузі обов’язково є системний зв’язок між функціональним призначенням 
і завданнями самої державної політики із інституційним складником її реалізації [7]. Така 
позиція цілком нами підтримується, оскільки саме через інституційний складник можливо до-
датково розкрити сутність механізму державного управління в гуманітарній сфері та складові 
елементи останньої. 

Отже, інституційний складник механізму державного управління гуманітарною сферою 
можна відобразити на рис. 1.

Отже, можна констатувати той факт, що держава до інституційного складника ме-
ханізму державного управління гуманітарною сферою предметно відносить такі органи 
державної влади: Міністерство культури України (разом із підпорядкованими структу-

 

Органи державної влади, відповідальні 
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Рис. 1. Основні елементи інституційного прояву механізму державного управління в 
гуманітарній сфері
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рами та внутрішніми органами: Державне агентство України з питань кіно, Український 
інститут національної пам’яті (УІНП), Департамент у справах релігій та національнос-
тей); Міністерство молоді та спорту України, Міністерство освіти і науки України, Мі-
ністерство охорони здоров’я України, Міністерство соціальної політики України (разом 
із підпорядкованими структурами та внутрішніми органами: Державна служба України 
у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Пенсійний фонд 
України). Всі наведені міністерства мають власну предметну сферу відповідальності, 
але всі вони в той чи інший спосіб здійснюють управління в конкретній підгалузі гума-
нітарної сфери. 

Подібна структуризація дає дві важливі відповіді: по-перше, ми доводимо, що соці-
альна та гуманітарна сфери співвідносяться як окреме та загальне; по-друге, ми доводимо 
поліструктурність і неоднорідність гуманітарної сфери, через що визначення механізму дер-
жавного управління гуманітарною сферою на теоретико-методологічному рівні не матиме 
належної чіткості та визначеності. Важливо також констатувати той факт, що, враховуючи 
подібну складність і надзвичайну предметну обтяжливість системи державного управління в 
гуманітарній сфері, є логічна потреба та необхідність у розробленні такої програми розвитку 
гуманітарної сфери, яка комплексно визначатиме основні тренди та напрями, а галузево виріз-
нятиметься деталізацією соціально-економічних показників витратної частини фінансування 
потреб гуманітарної політики з основними стандартами та цілями, яких має досягнути держа-
ва задля забезпечення переходу суспільної формації на наступний рівень соціально-економіч-
ного розвитку держави.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Під-
биваючи підсумки дослідження сутності гуманітарної сфери як об’єкта державного управ-
ління та механізмів державного управління нею, можна зробити такі висновки: по-перше, 
гуманітарна сфера є об’єктом державного управління, але об’єктом із надзвичайно неодно-
рідною структурою та складовими елементами. Для цілей державного управління гумані-
тарну сферу доцільно визначити як сукупність галузей такої діяльності людини і громадяни-
на, в якій відбуваються духовний, творчий, культурний, соціальний, суспільно-політичний, 
науково-інтелектуальний, освітній, медико-санітарний саморозвиток і самореалізація осо-
бистості без здійснення виробничої діяльності, але з можливістю отримання прибутку від 
продукту (матеріального або нематеріального), створеного особою як результати її власної 
невиробничої діяльності. По-друге, механізми державного управління в гуманітарній сфері 
уявляються сукупністю способів, засобів та інструментів трансформації суб’єктами управ-
ління відповідного об’єкта або його складників із урахуванням особливостей його/їхньої 
внутрішньої побудови та загальних цілей розвитку гуманітарної сфери, які ґрунтуються на 
державному примусі, розкриваються через систему реалізації владних приписів із метою 
досягнення максимально високої якості реалізації людиною власних прав та інтересів в 
духовній, творчій, культурній, соціальній, суспільно-політичній, науково-інтелектуальній, 
освітній, медико- санітарній діяльності.

Отже, зміст механізмів державного управління в гуманітарній сфері розкривається че-
рез обов’язкову орієнтацію способів, інструментів, засобів і засад реалізації органами держав-
ної влади власного кола завдань у гуманітарній сфері на загальні цілі, стандарти та очікувані 
результати розвитку гуманітарної сфери. Доцільно говорити про консолідацію та синергетич-
ний ефект від реалізації кожним окремим органом державної влади в окремій підгалузі гума-
нітарної сфери власних функцій, що в сукупності приводить до якісних суспільно-політичних 
і соціально-економічних трансформацій у державі загалом, для чого гуманітарна сфера визна-
чається базисом.
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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 
ОРІЄНТАЦІЯ НА ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

У статті розкрито сутність понять «механізм державного управління», «механізми дер-
жавного управління розвитком вищої освіти», «якість освіти». Висвітлено сутність і теоретич-
не підґрунтя механізму державного управління вищою освітою. Визначено характеристики, що 
притаманні механізму державного управління. Окреслено значення якості освітніх послуг для со-
ціально-економічного розвитку держави. Акцентовано на необхідності вдосконалення механізмів 
державного управління розвитком вищої освіти. Підкреслюється, що досягнення високого рівня 
якості вищої освіти України залежить від механізмів державного управління розвитком освітньої 
системи. 

Якість ocвіти розглядається як якість результату освітнього процесу. Під впливом глобалізації 
освіта втрачає кордони держави, розширюються спектри пропозицій щодо освітніх послуг і попиту. 
Досягнення нової якості української освітньої системи, її стійкий розвиток неможливі без настільки 
ж значущих змін у ній, у процесах і механізмах управління розвитком. Оновленню механізмів державно-
го управління вищою освітою також сприяє й вдосконалення чинного законодавства. Система освіти 
не може ігнорувати вимоги ринку праці. Необхідність державного регулювання системи вищої освіти 
визначається неспроможністю ринку надати освітні послуги в повному обсязі та певної якості. Одним 
із важливих напрямів державної освітньої політики є формування механізму державного управління 
якістю освіти. Зазначено, що саме за допомогою механізму управління упорядковується зовнішня і вну-
трішня взаємодія органів системи управління. Наголошено, що за допомогою організаційного механіз-
му реалізовується комплекс завдань, спрямованих на узгодження цілей і функцій вищої школи. Завдяки 
ефективному запровадженню такого механізму і мають створюватися належні умови для ефективно-
го реформування вищої освіти в Україні. 

Ключові слова: вища освіта, державна політика, державне управління, механізм державного 
управління розвитком вищої освіти, освітні послуги, управлінський механізм, якість освіти. 

A. M. Chirva. The mechanisms of public governance by higher education: the orientation on quality 
of educational services

The article reveals the essence of the concepts of “the mechanism of state administration”, “mechanisms 
of state governance for the development of higher education”, “quality of education”. The essence and theo-
retical basis of the mechanism of state administration of higher education highlighted. The importance of the 
quality of educational services for the socio-economic development of the state is outline. The emphasis is on the 
need to improve the mechanisms of public administration in the development of higher education. It is empha-
size that the achievement of a high level of quality of higher education in Ukraine depends on the mechanisms 
of state governance for the development of the educational system.

The development of the sphere of higher education is a priority of each state, since education has a 
significant impact on the complex transformational processes taking place in the modern world. Qualitative 
education is one of the prerequisites for the successful development of the country, its national security and 
competitiveness. Qualitative education is an instrument of economic growth on the path of Ukraine to European 
integration. The mechanisms of the state administration of higher education development should effectively 
influence the improvement of the quality of educational services in Ukraine.

 Г. М. Чирва, 2019
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The quality of octies is seen as the quality of the outcome of the educational process. Under the influence 
of globalization, education loses the boundaries of the state, expanding the spectrum of proposals for educa-
tional services and demand. Achieving the new quality of the Ukrainian educational system, its sustainable de-
velopment is not possible without equally significant changes in it, in processes and mechanisms for managing 
development. The updating of the mechanisms of public administration in higher education also contributes to 
the improvement of the current legislation. The education system can not ignore the demands of the labor mar-
ket. The need for state regulation of the higher education system is determined by the inability of the market to 
provide educational services in full and certain quality. One of the important directions of the state educational 
policy is the formation of a mechanism of state quality education management. It is noted that it is with the help 
of a management mechanism that the external and internal interaction of the management system is organized. 
It was emphasized that with the help of an organizational mechanism, a complex of tasks is being implemented 
aimed at reconciling the goals and functions of higher education. Effective implementation of such a mechanism 
and appropriate conditions for effective reform of higher education in Ukraine should be created.

Key words: higher education, state policy, state administration, mechanism of state management of high-
er education development, educational services, management mechanism, quality of education.

Постановка проблеми. Одним із важливих чинників розбудови державності України, 
конкурентоспроможної у глобальному світі, є прогресивний розвиток вищої освіти, яка тісно 
пов’язана з євроінтеграційними процесами і збереженням ідентичності української нації. Єв-
роінтеграція України вимагає певних змін у змісті вищої освіти та забезпечення її, що є одним 
із чинників соціально-економічного розвитку Української держави. Якість освіти є показни-
ком ефективності управлінських механізмів держави щодо розвитку вищої освіти.

У сучасних умовах цивілізаційного розвитку держава відіграє головну, визначальну 
роль у розвитку освіти – властивими їй методами (правовими, адміністративними, економіч-
ними) вона активно залучається до управління освітніми процесами [32]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дефініція якості освіти знайшла відображен-
ня в працях У. Гончаренка, Б. Жебровського, Г. Кільової, Р. Кубанова, М. Тализіна, А. Токма-
на, В. Трайнева та інших учених. Сутність освітніх послуг, проблему державного управління 
якістю освіти, зокрема вищої, висвітлено в наукових розвідках українських учених (В. За-
йчук, Р. Зуб’як, О. Мармаза, Н. Островерхова, С. Яблочніков та інші) і зарубіжних дослідни-
ків (С. Бєляков, П. Вервімп, Дж. Гордон, В. Куклін, М. Поташник, К. Росс та інші). Механіз-
ми державного управління вищою освітою досліджували А. Бойко, Г. Балихін, Ю. Древаль, 
М. Дудка, А. Мазак, О. Поступна, С. Шевченко та інші.

Мета статті – розкрити сутність понять «механізм державного управління», «механіз-
ми державного управління розвитком вищої освіти» й висвітлити їхню сутність і теоретичне 
підґрунтя; окреслити значення якості освітніх послуг для соціально-економічного розвитку 
держави.

Виклад основного матеріалу. Одним із завдань державної політики щодо вищої осві-
ти нині є розроблення системи діагностики якості освіти для визначення відповідності рів-
ня освіти державним стандартам; акредитація вищих навчальних закладів усіх рівнів і форм 
власності [5].

Під час формування державної політики у сфері вищої освіти в сучасних умовах порів-
няно з недавніх часів проблема якості вищої освіти стала провідною. Формування умов для 
найповнішого задоволення потреб громадян у якісній вищій освіті, а економіки – у компе-
тентних спеціалістах, стає одним із головних завдань органів державного управління вищою 
освітою [31, с. 348]. 

Основна функція органів державного управління вищою освітою – оцінна – має від са-
мого початку бути розщепленою між власне державно-управлінськими структурами та недер-
жавними аудиторськими, акредитаційними агенціями, професійною громадськістю. Тільки за 
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таких умов пропонований нами механізм буде дієвим, мобільним, гнучким, працездатним в 
умовах змін із необхідним ресурсом потужності та гарантії ефективності, можливостями вдо-
сконалюватись через процесуальну сторону державного управління та модернізацію взаємодії 
підсистем системи державного управління та громадськості [там само, с. 349].

Якість освіти як управлінська категорія спрямована на пошук шляхів її розвитку та 
оновлення, визначає стратегії впливу на функціонування освітньої системи та «методи впливу 
на показники функціонування освітньої системи, обирає шляхи змін і розвитку» [14, с. 10].

Якість освіти розглядається як якість результату освітнього процесу – відповідність 
рівня підготовки випускників попиту роботодавців, вимогам стандартів та як характеристи-
ка системи забезпечення цієї якості – зміст освіти, рівень підготовки абітурієнтів, студентів, 
викладацьких кадрів, інформаційно-методичний супровід, матеріально-технічне забезпечення 
якості підготовки, використовувані навчальні технології, наукова діяльність тощо [13].

Під впливом глобалізації освіта втрачає кордони держави, розширюються спектри про-
позицій щодо освітніх послуг і попиту. І те, й інше з наростаючими темпами диверсифікується 
за змістом, тривалістю та методикою навчання, за віковими групами тих, хто бажає навчатися, 
за кінцевою метою і вартістю освітніх послуг [28].

Досягнення нової якості української освітньої системи, її стійкий розвиток неможливі 
без настільки ж значущих змін у ній, у процесах і механізмах управління розвитком [30].

Відповідно до положень Національної доктрини розвитку освіти, якість освіти є наці-
ональним пріоритетом і передумовою національної безпеки держави, дотримання міжнарод-
них норм і вимог законодавства України щодо реалізації права громадян на освіту [17]. Якість 
освіти – це певний рівень знань і вмінь, розумового, фізичного та морального розвитку, якого 
досягли випускники освітнього закладу відповідно до запланованих цілей навчання та вихо-
вання; це галузь соціальних послуг – здатність її органів керування й безпосередніх виробни-
ків освітніх послуг задовольняти встановлені або передбачувані потреби суспільства, окремих 
соціальних груп і громадян в отриманні освіти або набутті професійної компетентності [там 
само]. 

На думку В. Степанова, головний момент, на якому повинна формуватися державна по-
літика в галузі вищої освіти, «… зводиться до такого: освіта повинна бути механізмом відтво-
рення суспільного інтелекту держави, якості її інтелектуальних ресурсів» [27, с. 92]. 

Оновленню механізмів державного управління вищою освітою також сприяє й вдоско-
налення чинного законодавства, спрямованого на врегулювання відповідної частки суспіль-
них відносин: кожен конкретний механізм має розглядатися «як сукупність взаємоузгоджених 
методів управління» [11, с. 81–82].

На думку О. Радченка, «… механізму як такому мають бути обов’язково притаманні такі 
ознаки: він є продуктом організованої діяльності; він має мету або функцію, містить послі-
довність дій, певний вид руху; він передбачає переважно однобічний вплив із чітко визначе-
ним вектором впливу; він має суб’єкт і об’єкт; він характеризується жорстким взаємозв’язком, 
усталеністю процесу, правил взаємодії; його функціонування в ідеалі спрямоване на автома-
тизм; його побудова має структурно-функціональний характер; він має ознаки відкритої або 
закритої системи» [21, с. 20].

Система освіти не може ігнорувати вимоги ринку праці. На розвиток і модернізацію 
системи освіти в умовах соціально-економічних трансформацій сучасного суспільства знач-
ною мірою впливають (як і визначають необхідність суттєвих змін в освітній сфері) такі чо-
тири взаємопов’язані фактори: 1) швидкозмінність і швидкоплинність процесів суспільного 
розвитку; 2) соціально-економічні трансформації в суспільстві, які призвели до появи прин-
ципово нового для нашої економіки та соціального буття явища – ринку праці; 3) процеси 
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глобалізації, які відгукнулися інтеграційними тенденціями у світі; 4) інформаційний «вибух» 
у суспільстві, зумовлений появою нових інформаційних технологій і мультимедіа. Усі ці яви-
ща зумовили «виклик» системі освіти і, зокрема, системі професійної підготовки фахівців 
[25, с. 37]. 

На думку О. Дубасенюк, актуалізується сучасна освітня інтегративна парадигма, яка має 
передбачати інтегрування теоретичних засад і практичних результатів наукових і педагогічних 
парадигм і напрямів, освіту впродовж життя, реалізацію полікультурних, глобалізаційних, хо-
лістичних, інтегративних тенденцій інноваційного спрямування в освіті [9].

На думку В. Кременя, С. Пазиніча та О. Пономарьова, професійна освіта потребує зміни 
парадигми організаційного і кадрового забезпечення навчально-виховного процесу, підвищен-
ня якості навчального процесу шляхом оптимізації змісту навчання і запровадження іннова-
ційних педагогічних технологій, гуманізації та гуманітаризації [12, с. 364–365].

Необхідність державного регулювання системи вищої освіти визначається неспромож-
ністю ринку надати освітні послуги в повному обсязі та певної якості, а також відмовою від 
жорсткого адміністративного управління системою вищої освіти [4].

Освіта є складником соціально-економічного розвитку держави й у сучасних умовах 
потребує реформування та оновлення. Тому сьогодні важливо розробляти нові стратегії ре-
формування й удосконалення системи вищої освіти, проводити незалежну експертизу діяль-
ності вищих навчальних закладів, визначати соціальне замовлення, здійснювати контроль за 
діяльністю державного апарату [23].

Трансформаційні зміни в суспільстві, політичні кризові явища, економічна нестабіль-
ність держави, неспроможність органів державної влади приймати вчасно ефективні управ-
лінські рішення щодо регулювання системи вищої освіти – усе це призводить до зниження 
якості надання послуг у сфері вищої освіти.

Як і на початку ХХІ ст., так і сьогодні сфера української освітньої політики має такі 
характерні ознаки: обмежені ресурси, їх переважно нераціональне використання, системний 
дефіцит бюджетного фінансування, відсутність пріоритетного статусу в суспільстві, низький 
рівень активності інших учасників освітньої політики тощо [22].

Одним із важливих напрямів державної освітньої політики є формування механізму 
державного управління якістю освіти, обов’язковими складниками якого виступають націо-
нальна система моніторингу якості освіти, запровадження інституту незалежного оцінювання 
досягнутих результатів функціонування освітньої галузі тощо. Упровадження європейських 
стандартів якості освіти у вищих навчальних закладах України повинно сприяти конкурен-
тоспроможності та працевлаштуванню випускників як першочергового завдання в подолан-
ні дисбалансу на ринку праці та економічної нестабільності загалом. Модернізація системи 
освіти України, наближення її до європейських стандартів передбачають розвиток державно- 
громадської моделі управління освітою. Реформування чинної системи державного управління 
освітою має відбуватися в комплексі з реформою публічної адміністрації в Україні [16, с. 84].

На думку вченої А. Бойко, світ за останні десять – п’ятнадцять років став дещо іншим. 
Іншою має бути й система підготовки людини до життя [3, с. 5]. Це вимагає оновлення систе-
ми освіти в умовах модернізаційного суспільства, вдосконалення фінансового та ресурсного 
забезпечення ефективного функціонування освітньої галузі тощо.

Шляхом розроблення стратегічної Державної програми відновлення професійного по-
тенціалу України, а також реалізації програми перспективного і поточного прогнозування по-
треб виробництва у фахівцях із вищою освітою та програми інформування населення щодо 
прогнозних потреб на ринку праці можна подолати наявні протиріччя. Лише завдяки кон-
солідації зусиль державної влади та громадянського суспільства, провадженню ефективної 
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економічної політики в галузі освіти, формуванню державно-громадської системи управління 
освітою можна здійснити реальні й ефективні реформи та модернізувати систему вітчизняної 
освіти.

Неможливо підвищити ефективність механізмів державного управління без розкриття 
сутності категорії «механізм державного управління». Чіткі механізми державного управлін-
ня модернізацією освіти сприяють скоординованому й раціональному управлінню процесами 
реформування та оновлення освітньої галузі України. 

Механізми державного управління – це: 1) «механізм прийняття управлінських рішень», 
тобто управлінські технології (Б. Мільнер [15, с. 125]; 2) «штучно створена складна система, 
призначена для досягнення поставлених цілей, яка має визначену структуру, сукупність пра-
вових норм, методи, засоби, інструменти державного впливу на об’єкт управління» (Р. Руд-
ницька, О. Сидорчук, О. Стельмах [24, с. 15]); практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за 
допомогою яких органи державної влади впливають на суспільство, виробництво, будь-яку 
соціальну систему з метою досягнення поставлених цілей (Ю. Ковбасюк [16, с. 248]); «певне 
знаряддя для здійснення цілеспрямованих перетворень» (О. Коротич [10, с. 246]); «складна 
система державних органів, організованих відповідно до визначених принципів для здійснен-
ня завдань державного управління» (Г. Атаманчук [1, с. 86]); «засіб розв’язання суперечностей 
явища чи процесу, послідовна реалізація дій, які базуються на основоположних принципах, 
цільовій орієнтації, функціональній діяльності з використанням відповідних їй методів управ-
ління і спрямовані на досягнення мети» (Г. Одінцова [19, с. 13]) тощо.

Саме за допомогою механізму управління упорядковується зовнішня і внутрішня взає-
модія органів системи управління: каналом прямого зв’язку до об’єкта управління надходить 
розпорядна інформація, а каналом зворотного зв’язку – звітна. Тому складником механізму 
державного управління має бути механізм контролю. Крім механізму контролю, до складу 
механізму державного управління освітньої сфери можна віднести ще і такі механізми, як: 
планування, організація, мотивація, координування, розпорядження, облік, аналіз [20].

Учені розглядають механізм державного управління як складник системи управління, 
що забезпечує вплив на фактори, від стану яких залежить результат діяльності управлінсько-
го об’єкта. Вищеназвані автори слушно зауважують, що є необхідність врахування того, що 
управлінські процеси відбуваються в межах конкретних організаційних структур, які часто 
мають вирішальний вплив на економічний розвиток (Н. Нижник [18, с. 37].

Механізму державного управління притаманні такі характеристики: оскільки держава 
є соціальним інститутом, створеним людьми, то і всі механізми держави є продуктом орга-
нізованої людської діяльності; механізми державного управління завжди мають чітко визна-
чену мету й функціональний характер; механізми державного управління передбачають ці-
леспрямований однобічний державний вплив на суспільно-політичні, економічні процеси з 
чітко визначеним вектором впливу; механізми державного управління зумовлюють жорсткі 
взаємозв’язки та правила взаємодії, усталеності керованого процесу; функціонування меха-
нізмів державного управління в ідеалі спрямоване на певний автоматизм, закріплені вміння й 
навички державних службовців щодо виконання в певних ситуаціях відповідних їм дій; побу-
дова механізмів державного управління має структурно-функціональний характер; механізми 
державного управління мають системний вимір; механізми державного управління мають ре-
гуляторний вимір; механізми державного управління мають ціннісний вимір; механізми дер-
жавного управління мають проблемний вимір – за їхньою допомогою держава вирішує ту чи 
іншу проблему суспільного розвитку (О. Радченко [21, с. 21–23]).

На думку О. Поступної [20], ще одним із новітніх механізмів державного управління 
вищою освітою є механізм організаційної освітньої інновації, який спрямований на викори-
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стання комп’ютерних і телекомунікаційних технологій у освітній сфері. Під впливом сучас-
них освітніх технологій і розвитку ринкових механізмів в Україні формуються економічні 
інновації у сфері освіти, а саме: нові механізми державного фінансування освіти; диверси-
фікація джерел фінансування освіти; нові механізми фінансування освіти підприємствами; 
пільгове стимулювання інвестицій у сферу освіти; нові механізми оплати праці робітників 
освіти; механізми економії від масштабу освітньої діяльності. Всі ці механізми потребують 
розроблення, реалізації й контролю з боку централізованого державного органу управління у 
сфері освіти, яким є в нашій державі Міністерство освіти і науки України. Саме від його ефек-
тивного управління буде залежати результат розвитку всієї освітньої й наукової діяльності та 
престижність провідних національних закладів вищої школи [20, с. 111].

За допомогою організаційного механізму реалізовується комплекс завдань, спрямова-
них на узгодження цілей і функцій вищої школи, а також на раціоналізацію взаємозв’язків між 
відповідальними за освітянський процес інституціями та структурами. Завдяки ефективному 
запровадженню такого механізму і мають створюватися належні умови для ефективного ре-
формування вищої освіти в Україні. У руслі налагодження ефективного соціокомунікативного 
механізму управління вищою освітою слід звернути увагу на «Національну доктрину роз-
витку освіти», яка визначає систему концептуальних ідей і поглядів на стратегію й основні 
напрями розвитку освіти в першій чверті XXI ст. 

Важливим механізмом державного управління вищої освіти є бюджетне фінансування 
як найважливіший важіль впливу держави як на всю систему, так й на окремі освітні закла-
ди. Надання освітніх послуг інтегрує в собі низку суттєвих проблем організації фінансуван-
ня освітніх закладів, від раціонального вирішення яких залежить ефективність усієї системи 
освіти й можливість її неперервного розвитку [2, с. 143].

Зауважимо, що механізм державного управління – це приведення об’єкта управління 
до бажаного стану шляхом організації каналів прямих і зворотних зв’язків, що перетворю-
ють життя суспільства в єдиний, цілеспрямований, ефективний, виробничий організм, який 
постійно розвивається. Саме за допомогою механізму управління упорядковується зовнішня 
і внутрішня взаємодія органів системи управління: каналом прямого зв’язку до об’єкта управ-
ління надходить розпорядна інформація, а каналом зворотного зв’язку – звітна. Тому, на нашу 
думку, складником механізму державного управління має бути механізм контролю [20].

Модернізація системи механізмів державного управління освітою насамперед перед-
бачає впровадження інституту вимірювання та оцінювання результатів діяльності освітньої 
галузі, створюючи національну систему моніторингу якості освіти, визначення ефективності 
управлінських рішень та їхнього впливу на якість освіти в Україні [там само].

У комплексі механізмів державного регулювання системи освіти бюджетне фінансуван-
ня є найважливішим важелем впливу держави як на всю систему, так й на окремі освітні закла-
ди. Надання освітніх послуг інтегрує в собі низку суттєвих проблем організації фінансуван-
ня освітніх закладів, від раціонального вирішення яких залежить ефективність усієї системи 
освіти й можливість її неперервного розвитку [2, с. 143].

Розвиток механізмів державного управління українською освітою характеризується та-
кими чинниками: державні органи влади в освітній сфері виконують кілька ролей у соціальній 
взаємодії – від традиційної взаємодії до системи ініціаторів і посередників соціальних взаємо-
дій із позасистемними партнерами; державні норми відносин і взаємодій в освіті перебувають 
на стадії нового формування, тому випереджальні правові норми закріплення й регулювання 
таких відносин не знаходять очікуваного практичного поширення. 

Механізми державного управління стійким розвитком в освітній системі являють со-
бою динамічну структуру гнучкої взаємодії соціальних суб’єктів, характер якої складається 
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й  визначається соціальним поводженням цих суб’єктів. Механізми державного управління 
виконують регуляторну й мобілізаційну функції, що виявляється в активізації суб’єктів управ-
ління та зміні їхніх цільових і ціннісних настанов у процесі проєктування змін в освіті, забез-
печує зв’язок і взаємозумовленість управлінських рішень [7].

Дослідниця І. Сікорська наголошує на неефективності взаємодії між ланками тако-
го управлінського ряду, який сьогодні потребує значного вдосконалення, а саме: доціль-
ніше використовувати вже накопичений досвід міжнародної діяльності провідних світо-
вих закладів вищої освіти як у сфері підготовки іноземних фахівців, так і у реалізації 
спільних міжнародних освітніх програм на базі українських вищих навчальних закладів; 
активізувати участь у контактах між закладами на регіональному рівні, що сприятиме 
підвищенню ефективності міжнародної академічної мобільності на основі поширення на-
копиченого досвіду вищих навчальних закладів регіону; сприяти поширенню позитивно-
го досвіду українських вищих навчальних закладів необхідно для порівняльних аналізів 
якості міжнародної співпраці на національному і міжнародному рівнях; регулярно висвіт-
лювати міжнародну діяльність вищих навчальних закладів у національних і закордонних 
спеціалізованих виданнях для потенційних споживачів і закордонних партнерів; вимагати 
наявності професійної підготовки співробітників міжнародної служби, їхньої регулярної 
перепідготовки [26, с. 126–127]. 

За характером впливу виокремлюються політичні, організаційні, правові, економічні, 
соціальні механізми. 

Загалом, авторське бачення механізмів державного управління розвитком вищої освіти 
схематично представлено на рис. 1.

У контексті модернізації вищої освіти важлива роль належить механізмам управлінсько-
го впливу як сукупності засобів і способів впливу суб’єкта владних повноважень на керова-
ний об’єкт. За допомогою механізмів видається можливим не лише глибше з’ясувати характер 
функціонування органів державної влади та особливості досягнення управлінських цілей, а й, 
власне, сутність і перспективи реформування. 

Механізми державного управління мають конкретний характер, і кожен конкретний ме-
ханізм має розглядатися «як сукупність взаємоузгоджених методів управління» [10, с. 81–82]. 

Найкраще розкриває сутність системи освіти та її функціональність системний підхід, 
який дає змогу розглядати систему освіти загалом і вищої освіти зокрема як цілісну систему, 

 
Рис. 1. Механізми державного управління розвитком вищої освіти
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яка перебуває в постійній взаємодії підсистем як на мікрорівні (усередині системи), так і на 
макрорівні (взаємодія із зовнішнім середовищем) [29].

Оскільки управління вищою освітою є важливою соціокультурною функцією держави, 
що визначає перспективи розвитку суспільства, – держава зобов’язана ефективно регулювати 
і модернізаційні процеси в цій галузі, забезпечувати професійну підготовку студентів на інно-
ваційній основі. Проте в системі державного управління модернізацією вищої освіти нині ще 
відсутні інноваційні механізми впливу [4, с. 57], що потребує посиленої уваги.

Як зауважує Ю. Древаль, якісні зміни в системі вищої освіти мають супроводжува-
тися й вдосконаленням ціннісних пріоритетів українського суспільства. Реформування ви-
щої освіти в Україні має здійснюватися системно, на основі та за допомогою різнобічних 
механізмів державного управління. У конкретному чи навіть «конкретно-цільовому» кон-
тексті мова першочергово має йти про повноцінне застосування правового, організаційно-
го, комунікативного, інноваційного, інформаційного та ціннісно-орієнтаційного механізмів 
державного управління вищою освітою. Саме на зазначеній основі й видається можливим 
досягнення такого рівня вищої освіти, що передбачає перетворення набутих знань на здат-
ність людини до професійної та водночас творчої діяльності. Це, власне, і становить основу 
інноваційної освіти (Ю. Древаль [8]).

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, 
розвиток сфери вищої освіти – пріоритет кожної держави, оскільки освіта суттєво впливає на 
складні трансформаційні процеси, що відбуваються в сучасному світі. Якісна освіта є однією 
з необхідних умов успішного розвитку країни, її національної безпеки та конкурентоспромож-
ності. Якісна освіта є інструментом економічного зростання на шляху України до євроінтегра-
ції. Механізми державного управління розвитку вищої освіти повинні ефективно впливати на 
покращання якості освітніх послуг в Україні.
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родні рекреаційні ресурси та створення навколишнього середовища, сприятливого для рекреаційного 
процесу – визначено потенційні типи сучасної рекреації, які мають забезпечувати рекреаційні процеси 
в Одеській області: І тип – рекреаційні об’єкти індивідуального та громадського використання з міні-
мальним перетворенням природного середовища; ІІ тип – рекреаційні утворення громадського користу-
вання з необхідним перетворенням природного середовища. 

Аналіз особливостей організації ефективної рекреаційної діяльності в регіоні дав змогу зробити ви-
сновок, що умовою ефективної просторової організації й розвитку регіону є використання незадіяного рекре-
аційного потенціалу. Сучасні види рекреації потребують збалансованого використання незадіяних ресурсів 
для формування всесезонної рекреації з різними видами атракцій. Для проведення оцінки потенціалу розмі-
щення незадіяних рекреаційних ресурсів рекомендовано проводити порівняльний аналіз просторового розта-
шування рекреаційних ресурсів та інтенсивності функціонування рекреаційної сфери на територіях регіону.

Доведено, що наукове обґрунтування комплексного підходу до управління рекреаційними ресурса-
ми на регіональному рівні, насамперед, потребує чіткого визначення ролі органів регіональної влади в 
розвитку рекреаційної діяльності. 

Обґрунтовано, що регіональне управління рекреацією та туризмом слід розглядати як: діяль-
ність органів публічної влади зі створення умов для раціонального і ефективного використання рекреа-
ційного потенціалу регіону; організаційно-правове забезпечення і практичну реалізацію стратегії / про-
грами розвитку рекреаційної діяльності в туристичних субрегіонах; регулювання суб’єкт-об’єктних і 
суб’єкт-суб’єктних відносин, що виникають у процесі використання рекреаційних ресурсів на регіональ-
ному рівні, з метою забезпечення взаємоузгодження внутрішніх і зовнішніх інтересів різних стейкхол-
дерів рекреаційної діяльності, а також їх узгодження з інтересами місцевого населення туристичних 
субрегіонів (рекреаційних зон) і можливостями регіону.

Ключові слова: рекреація, рекреаційні ресурси, рекреаційний потенціал, рекреаційна діяльність, 
незадіяні ресурси, регіональне управління рекреацією. 

O. O. Sheka. Complex approach to the management of recreational resources at the regional level
Any conversion to the operation and development of a recreational facility or tourist product is generally 

associated with the use of recreational and economic resources that have value and value. That is why the task 
of rational use of scarce resources, including investment, arises. Recreation requires constant investment, so 
investment and investment play a very important role in this process. Since investment is a factor that provides 
not only functioning but also future development, for the recreational sector they are an indicator of its devel-
opment. The key to the efficiency of investing in the recreational sphere is the transformation of recreational 
resources into the investment potential of recreational areas.

At the same time, in practice, there is a difficulty in organizing the process of investing in the tourism 
industry, which is associated with the lack of complete information on the availability and status of all types of 
recreational resources on the territory and their potential, as well as with the process of planning, programming, 
designing the rational use of recreational resources and management of the development of recreational areas, 
taking into account the interests of all stakeholders. Therefore, the scientific justification for a comprehensive 
approach to the management of recreational resources at the regional level is extremely relevant.
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The scientific substantiation of a comprehensive approach to the management of recreational resources 
at the regional level, first of all, requires a clear definition of the role of regional authorities in the development 
of recreational activities.

In our view, regional management of recreation and tourism should be considered as: the activities 
of public authorities to create conditions for the rational and effective use of the recreational potential of the 
region; organizational and legal support and practical implementation of the strategy / program for the de-
velopment of recreational activities in the tourist subregions; regulation of subject-object and subject-subject 
relations arising in the process of use of recreational resources at the regional level, with the aim of ensuring 
reconciliation of internal and external interests of different stakeholders of recreational activity, as well as their 
harmonization with the interests of the local population tourist subregions (recreational zones) and the oppor-
tunities of the region.

For the effective functioning of the system of regional management of recreation and tourism, the correct 
consideration of the principles of subsidiarity and compliance of the entity with its object, which most closely re-
flect the regional specificity, is of paramount importance. That is, it should be, first of all, a study of the internal 
specificity, features, functions and potentials of the recreational resources of the region (as an object of regional 
management) inherent in the region’s tendencies of recreational activities in order to alternatively select the 
optimal path of development of each recreational zone (tourist sub-region) from taking into account general 
regional interests. This approach requires the identification of factors for the formation of the regional situation 
of the development of recreation and the development of a set of models that reflect: recreational activity as a 
dynamic complex-organized hierarchical system; conditions of functioning of its components; a recreational 
activity environment as an object of management.

Under the regional situation of recreation development, we consider a set of states of all types of recrea-
tional resources within a certain territory in a certain period of time in order to identify the type of problems in 
recreational activity in the territory and trends of its development. In this case, from the point of view of regional 
governance, we can speak of the definition of recreational zones as territories of the region, in which a unique 
recreational situation is formed and, accordingly, a special program of development and specific mechanisms of 
state support are implemented. However, it should be noted that in such an approach, a recreational area, such 
as a territorial (spatial) unit of a region, is not subject to direct influence by the public authorities. The object of 
government is the processes that occur within recreational areas.

To make effective management decisions on the rational use of recreational resources in the region, 
it is necessary to have up-to-date, complete and comprehensive information on their current state. The most 
adequate reflection of the situation regarding the use of recreational potential and the development of recrea-
tional activities is the cartographic model, as the basis for the creation of a database and knowledge base on 
the structure, dynamics, organization of recreation in the region, its spatial and temporal hierarchy. That is, the 
basic scientific basis of a comprehensive approach to regional management of the development of recreation 
and tourism should be a knowledge base on the set of features, benefits, varieties that can be used to invest in 
the recreational sector of the region.

Key words: recreation, recreational resources, recreational potential, recreational activity, idle resourc-
es, regional recreation management.

Постановка проблеми. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 16 березня 2017 р. № 168-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів на 
період до 2026 року» [6] туризм визнано як один із основних пріоритетів держави. При 
цьому роль органів державної влади полягає у впровадженні економіко-правових механіз-
мів успішного ведення туристичного бізнесу, інвестиційних механізмів розвитку турис-
тичної інфраструктури, інформаційно-маркетингових заходів із формування туристичного 
іміджу України.

Туристична галузь є стратегічним вектором розвитку Одеської області, яка має всі пе-
редумови для інтенсивного розвитку туризму. Рішенням обласної ради від 21 грудня 2015 р. 
№ 32-VII затверджено Стратегію економічного та соціального розвитку Одеської області до 
2020 року [11]. Однією із стратегічних цілей визначено раціональне використання рекреацій-
ного та туристичного потенціалу регіону.
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Рішенням Одеської обласної ради від 23 грудня 2016 р. № 285-VII затверджено Програ-
му розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2017–2020 рр. [8]. Основними страте-
гічними цілями визнано, зокрема, раціональне використання рекреаційного та туристично-
го потенціалів регіону, розвиток регіональної інформаційної інфраструктури рекреаційних і 
туристичних послуг. Серед пріоритетних завдань – розширення номенклатури туристично- 
рекреаційних послуг; формування конкурентоспроможних кластерів у рекреаційній і турис-
тичній сферах; каталогізація маршрутів і туристичних атракцій; заохочення сільського насе-
лення до розвитку приватної ініціативи щодо розвитку форм сільського та аграрного туризму; 
розроблення регіональних проєктів залучення інвестицій у сферу курортів і туризму відпо-
відно до регіональної інвестиційної стратегії; популяризація туристичного продукту через яр-
маркову, виставкову та фестивальну діяльність.

Будь-які перетворення функціонування та розвитку рекреаційного об’єкта або турис-
тичного продукту, як правило, пов’язані з використанням рекреаційних та економічних ресур-
сів, які мають свою ціну і цінність. Саме тому виникає завдання раціонального використання 
обмежених ресурсів, зокрема інвестиційних. Рекреація вимагає постійного вкладення коштів, 
тому інвестиційне забезпечення та інвестиційна діяльність відіграють дуже важливу роль у 
здійсненні цього процесу. Оскільки інвестиції є тим фактором, який забезпечує не лише функ-
ціонування, але і майбутній розвиток, то для рекреаційної сфери вони є індикатором її розвит-
ку. Запорукою ефективності інвестування в рекреаційну сферу є трансформація рекреаційних 
ресурсів в інвестиційний потенціал рекреаційних територій.

Водночас на практиці виникає складність в організації процесу інвестування в турис-
тичну галузь, що пов’язано як із відсутністю повноцінної інформації про наявність і стан усіх 
видів рекреаційних ресурсів на території та їхній потенціал, так і з процесом планування, про-
грамування, проєктування раціонального використання рекреаційних ресурсів та управління 
розвитком рекреаційних зон з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін. Отже, наукове 
обґрунтування комплексного підходу до управління рекреаційними ресурсами на регіональ-
ному рівні є надзвичайно актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Системному вивченню поняття «рекреа-
ція», аналізу окремих її складників і функцій присвячено ґрунтовні наукові дослідження та-
ких учених, як Н. Мироненко, І. Твердохлєбов, В. Стаускас, Т. Ткаченко, які запропонували 
визначення рекреації як сукупності явищ і стосунків, які виникають у процесі використання 
вільного часу для оздоровчої, пізнавальної, спортивної та культурно-дозвіллєвої діяльності 
людей на спеціалізованих територіях, що є поза населеним пунктом, тобто місцем постійно-
го проживання; В. Шуликом запропоновано структурно-функціональну модель рекреаційної 
системи, основними невзаємозамінними компонентами якої слід вважати такі: рекреаційне 
споживання, рекреаційне обслуговування, рекреаційне виробництво та рекреаційні комуніка-
ції; В. Смаль надав ґрунтовне пояснення щодо ототожнення терміна «рекреація» з поняттям 
«оздоровлення», «туризм», «відпочинок».

Терміни і поняття рекреації введені і в правове поле. У Законі України «Про туризм» 
поняття «рекреаційна зона», що входить у структуру заповідних територій, підрозділяється 
на зони регульованої та стаціонарної рекреації [7]. У Земельному кодексі України пред-
ставлено номенклатуру «територій рекреаційного призначення», до яких віднесено не лише 
об’єкти рекреації, але і території, на яких вони розміщуються [2]. Об’єкти рекреації є одним 
із предметів регулювання чинних нормативних документів. У ДБН 360-92** «Містобуду-
вання. Планування і забудова міських і сільських поселень» та «Містобудування. Довідник 
проєктувальника» розглянуто містобудівні аспекти рекреаційної діяльності та її територі-
альної організації.
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Рекреаційні ресурси та їхня структура, рекреаційний потенціал, види та форми рекре-
аційної діяльності є об’єктом наукових досліджень О. Бейдика, В. Герасименка, В. Горун, 
В. Новікової, Т. Панченко, С. Поповича та інших учених. Рекреаційне районування представ-
лено в працях таких науковців, як: М. Гудима, М. Крачило, Ф. Мазур, В. Павлов, С. Попович, 
М. Приходько, Н. Федоренко та інші. В. Антошкін обґрунтував методи аналізу інвестиційного 
потенціалу рекреаційних зон.

Незважаючи на значний ґрунтовний науковий інтерес до цієї тематики, на практиці поки 
що фіксується нераціональне використання рекреаційних ресурсів, а рекреаційний потенціал 
узагалі неоцінений на регіональному рівні. Все це зумовлює необхідність подальших науко-
вих досліджень щодо методики інвентаризації та оцінки рекреаційних ресурсів, рекреаційно-
го зонування на регіональному рівні та розроблення для кожної рекреаційної зони моделі її 
комплексного розвитку, що розкриває пріоритетну стратегію інвестування, вид інвестування 
та об’єкт інвестування.

Мета статті – з’ясувати головні умови та особливості організації ефективної рекреа-
ційної діяльності в регіоні та обґрунтувати комплексний підхід до регіонального управління 
розвитком рекреації й туризму. 

Виклад основного матеріалу. У науковій практиці вивчення рекреації є різні підходи 
до трактування цього терміна та підходи до аналізу окремих її складників. У різних працях 
як розглядається функціонування рекреації загалом, так і визначаються стан і шляхи розвит-
ку окремих елементів галузі. Триває процес уточнення її структури, меж досліджень і функ-
цій. Найбільш поширеним є визначення рекреації [12] як сукупності явищ і стосунків, які 
виникають у процесі використання вільного часу для оздоровчої, пізнавальної, спортивної та 
культурно-дозвіллєвої діяльності людей на спеціалізованих територіях, що є поза населеним 
пунктом, тобто місцем постійного проживання.

Іноді поняття «рекреація» ототожнюють із поняттям «оздоровлення», «туризм», інко-
ли – «відпочинок». Обґрунтуємо це. Однією з головних форм продуктивного використання 
вільного часу людини є рекреація (фр. rеcrеation, пол. rekreacja – відпочинок, від лат. recreatio – 
відновлення сил) – відновлення чи відтворення фізичних і духовних сил, витрачених люди-
ною в процесі життєдіяльності; рекреація включає різноманітні види діяльності у вільний час, 
спрямовані на відновлення сил і задоволення широкого кола особистих і соціальних потреб 
і запитів. Рекреація – це система заходів, що пов’язана з використанням вільного часу людей 
для їхньої оздоровчої, культурно-пізнавальної і спортивної діяльності на спеціалізованих те-
риторіях, які є поза їхнім постійним помешканням. 

Розрізняють три форми використання часу, відведеного на рекреацію: туризм, лікування/
оздоровлення та відпочинок. Туризм у сучасному світі сприймається як головна форма рекре-
аційної діяльності, перетворившись на потужну самостійну галузь нематеріального виробни-
цтва, яка задовольняє рекреаційні потреби. Підпорядкованість понять «дозвілля», «туризм», 
«рекреація» автори [10] виражають через таке: дозвілля доцільно інтерпретувати як часове по-
няття, а рекреацію і туризм – як поняття про дію, спосіб організації вільного від роботи часу.

Значна кількість вітчизняних учених уважає, що туризм – це вид рекреації, пов’язаний 
із виїздом за межі постійного місця проживання, активний відпочинок, під час якого віднов-
лення працездатності поєднується з оздоровчими, пізнавальними, спортивними й культур-
но-розважальними цілями [3; 4; 12]. Отже, враховуючи вищезазначені аргументи, у межах 
дослідження туризм розглядається як різновид рекреації.

Головними умовами для забезпечення рекреаційної діяльності є природні рекреацій-
ні ресурси та створення навколишнього середовища, сприятливого для рекреаційного про-
цесу. Природні рекреаційні ресурси є матеріальною передумовою формування туристично- 
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рекреаційного комплексу, його ресурсною базою і переважно зумовлюють як місця 
зосередження туристично-рекреаційної інфраструктури та туристичних маршрутів, так і роз-
виток певних видів туризму конкретної території. Середовище включає в себе широке коло 
понять, що входять до сфери матеріального і духовного життя суспільства. Рекреаційна ді-
яльність при цьому характеризується не лише просторовими показниками, вона відбувається 
послідовно – протягом дня, тижня, року. Межі навколишнього середовища переміщуються, 
проникаючи одне в одного, та постійно згладжуються. Під час цього процесу формується за-
гальне рекреаційне середовище як невіддільна частина життєвого середовища людини. 

Види середовища, які забезпечують процеси з рекреаційного споживання, В. Шулик 
об’єднав у чотири групи залежно від рівня окультурення [13]:

1) штучне середовище (всі елементи створені людиною); 
2) антропогенно-природне (до штучного середовища входять елементи природи); 
3) природно-антропогенне (у природне середовище включені антропогенні елементи); 
4) природне (середовище, в якому відсутні антропогенні включення).
У свою чергу, види середовища, які мають забезпечувати рекреаційні процеси, розподі-

ляються на такі основні групи: 
1. Рекреаційні утворення індивідуального користування з максимальним перетворенням 

природного середовища; 
2. Рекреаційні утворення громадського користування з необхідним перетворенням при-

родного середовища; 
3. Рекреаційні утворення індивідуального та громадського користування з мінімальним 

перетворенням природного середовища.
На основі цих ґрунтовних напрацювань можна визначити потенційні типи сучасної ре-

креації в Одеській області.
І тип – рекреаційні об’єкти індивідуального та громадського використання з мінімаль-

ним перетворенням природного середовища: 
І.1. – індивідуальне житло місцевих мешканців, яке можна диференціювати за способом 

проживання власників і рекреантів на 1 ділянці (рекреаційні садиби зі спільним проживанням 
власників і рекреантів у межах одного житлового будинку, із суміжним проживанням власни-
ків і рекреантів на 1 ділянці в зблокованому або різних житлових спорудах, житло для рекреа-
ційних потреб: пристосоване, реконструйоване та нове будівництво);

І.2. – рекреаційні утворення індивідуального та громадського використання з мінімаль-
ним перетворенням природного середовища: а) рекреаційні утворення загального циклу ви-
користання: лісопарки, лугопарки, рекреаційні ліси, території для спортивного мисливства 
та рибальства, туристичні маршрути; б) рекреаційні утворення з регульованою системою ви-
користання: національні парки, заповідники, заказники, охоронні зони річок і пам’яток архі-
тектури, мистецтва, археології, історії із самими пам’ятками, об’єкти, що мають історичну, 
мистецьку, археологічну, етнографічну цінність.

ІІ тип – рекреаційні утворення громадського користування з необхідним перетворенням 
природного середовища: 

ІІ.1 – рекреаційні об’єкти з основною функцією рекреації: а) заклади проживання: готе-
лі, мотелі, котеджі, кемпінги та інші засоби тимчасового розміщення (проживання); б) спору-
ди і приміщення охорони здоров’я та відпочинку: лікувально-профілактичні та санітарно-про-
філактичні заклади, санаторії та санаторії-профілакторії; в) об’єкти рекреації та туризму: 
бази відпочинку; г) будинки, споруди і приміщення фізкультурно-оздоровчі та спортивні: 
відкриті фізкультурно-спортивні споруди (стадіони), криті споруди та будинки (плавальні ба-
сейни, спортивні комплекси), фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси;  
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ґ) будинки, споруди та приміщення підприємств побутового обслуговування: лазні, лазне-
во-оздоровчі комплекси, СПА;

ІІ.2 – об’єкти, для яких рекреація є другорядною функцією (проте системно невідділь-
ною): а) будинки, споруди та приміщення культурно-видовищних, дозвіллєвих і культових 
закладів: музеї та виставки, заклади дозвілля, садиби народних майстрів; б) будинки, спору-
ди та приміщення підприємств торгівлі та харчування: об’єкти харчування (ресторани, кафе, 
закусочні, пиріжкові, піцерії), об’єкти торгівлі (торговельні комплекси, сувенірні ринки); 
в) сакральні споруди та комплекси.

Основою формування рекреації є використання наявних рекреаційних ресурсів і можли-
вість їх поєднання для створення атрактивного середовища життя населення.

Термін «рекреаційно-туристичні ресурси» розглядається як природні, історичні, соці-
ально-культурні, а також інші об’єкти, здатні задовольняти оздоровчі та духовні потреби ре-
креантів, сприяти відновленню та розвитку їхніх фізичних сил [1]. Рекреація є доступною для 
ознайомлення і використання незалежно від форми власності, якщо до того немає законодавчо 
накладених обмежень. Рекреаційні ресурси – природні та антропогенні геосистеми, тіла та 
явища природи, артефакти, які мають комфортні властивості і споживчу вартість для рекре-
аційної діяльності та можуть бути використані для організації відпочинку та оздоровлення 
певного контингенту людей у певний фіксований час за допомогою технології та наявних ма-
теріальних можливостей [9]. Як бачимо, трактування поняття «рекреаційні ресурси» досить 
широке, а номенклатура практично безмежна. Проте для проведення типізації рекреаційних 
зон у межах нашого дослідження слід приймати чітку позицію щодо структури рекреаційних 
ресурсів і методів їхнього аналізу.

У межах нашого дослідження ми використовуємо типологічну схему поділу рекреацій-
них ресурсів, запропоновану О. Бейдиком [1], за якою рекреаційні ресурси поділяються на 
4 основних типи: 

– природно-географічні (геологічні, ґрунтово-рослинні, водні, ландшафтні); 
– природно-антропогенні (національні природні парки, природні заповідники, заказни-

ки тощо); 
– суспільно-історичні (архітектурно-історичні, біосоціальні, подієві); 
– суперточка-тур.
Оцінка рекреаційного потенціалу території слугує основою для оптимізації, раціоналі-

зації просторової господарської організації територіальних рекреаційних систем, визначення 
цінності окремих ресурсів, виявлення територіальних відмінностей у забезпеченості ресурса-
ми, визначення шляхів раціонального використання ресурсів і збалансованого розвитку тери-
торії.

Визначення «потенціал» означає наявність у будь-кого/будь-чого прихованих можли-
востей, або спроможність діяти та розвиватися в певних сферах. Формування рекреаційного 
потенціалу регіону зумовлено можливістю використання рекреаційно-туристичних ресурсів в 
організації та розвитку рекреаційної діяльності на певній території.

Для дослідження рекреаційного потенціалу регіону нами було використано такий підхід:
– природно-ресурсна компонента – це здатність природних систем без шкоди виробля-

ти необхідну для людини продукцію, тобто використовуватись у рекреаційній діяльності;
– історико-культурна компонента характеризує можливості для розвитку рекреаційної 

діяльності шляхом використання історико-культурного надбання певної території;
– економічна компонента – це складова частина економічного (господарського) потенці-

алу території, яка характеризує здатність території продукувати та відтворювати туристично- 
рекреаційний продукт. До складу економічної компоненти входять: інфраструктурні елемен-
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ти, збалансовані з вимогами виробництва туристично-рекреаційного продукту можливості 
засобів розміщення, підприємств харчування, дозвілля, транспорту забезпечувати необхідні 
умови для здійснення туристично-рекреаційної діяльності й задоволення потреб рекреантів і 
туристів; фінансові елементи характеризують обсяг грошових коштів, які є в розпорядженні 
території для здійснення туристично-рекреаційної діяльності; інформаційні елементи – сукуп-
ність організаційно-технічних й інформаційних можливостей, що забезпечують прийняття та 
реалізацію управлінських рішень і впливають на характер (специфіку) виробництва й реалі-
зації туристично-рекреаційного продукту шляхом збору, збереження, обробки й поширення 
інформації про наявний туристично-рекреаційний потенціал; інвестиційні елементи – сукупні 
можливості території з інвестування сфери туризму й рекреації; управлінські елементи – це 
навички й компетенції керівництва всіх рівнів управління щодо формування, організації, ство-
рення належних умов для функціонування та розвитку туристично-рекреаційної сфери;

– соціальна компонента характеризує можливості території з відтворення необхідної 
для розвитку туристично-рекреаційної діяльності робочої сили [5].

Комплексна і спеціалізована оцінка рекреаційних ресурсів території великою мірою має 
суб’єктивний характер і залежить від досвіду, інтелектуального та освітнього рівня дослідни-
ків. Оцінюються рекреаційні ресурси якісно, кількісно, бально і вартісно.

Для проведення типізації рекреаційних зон Одеської області нами було проведено оцін-
ку таких видів потенціалу. 

Оцінка природно-географічного рекреаційного потенціалу. Аналіз регіональних особли-
востей формування рекреаційного потенціалу послужив підставою для виокремлення таких 
факторів природних рекреаційних ресурсів: біокліматичних, геоморфологічних, структурних 
елементів екологічної мережі, бальнеологічних і сучасного екологічного стану.

Оцінка суспільно-історичного рекреаційного потенціалу. Досвід багатьох країн світу 
засвідчує, що історико-культурні об’єкти можуть бути визначальними у формуванні попиту 
на рекреаційні ресурси і суттєво впливати на отримання прибутків. Якщо критерії і методика 
оцінки природних рекреаційних ресурсів розроблена досить добре, то загальноприйнятої схе-
ми оцінки історико-культурних ресурсів немає.

Для визначення суспільно-історичного рекреаційного потенціалу адміністративних ра-
йонів Одеської області було проведено оцінку культурно-історичних рекреаційних ресурсів, 
природно-соціальних рекреаційних ресурсів, івент-атракційних рекреаційних ресурсів. 

Оцінка інвестиційного рекреаційного потенціалу ґрунтується на сумарній оцінці потен-
ціалів інфраструктури, фінансів, інвестицій та соціального складника. 

Під час аналізу рекреаційних ресурсів і визначення складників рекреаційного потенці-
алу Одеської області ми звернули увагу на те, що характер розміщення рекреаційних об’єк-
тів залежить від розміщення інфраструктурних вузлів притягання – в умовах регіону саме їх 
розміщення визначає розміщення рекреаційних закладів. Саме тому вважаємо за доцільне в 
процесі виявлення та типізації рекреаційних зон звертати увагу і на потенціал незадіяних ре-
креаційних ресурсів, що, на нашу думку, є основою ефективного розвитку рекреації в регіоні.

В Одеській області є вже сформований рекреаційний комплекс, який представляє сукуп-
ність об’єктів рекреації та інфраструктурних, що орієнтовані на природні рекреаційні ресурси. 
Проте структурні взаємозв’язки сформовані в 60–70-х рр. ХХ ст. сьогодні функціонують нея-
кісно. Зміна вектора розвитку, системи соціально-економічних відносин, виробнича амортиза-
ція основних фондів зумовлюють недостатню ефективність функціонування регіону в умовах 
інтенсивного розвитку світових ринків рекреаційних послуг. В економіці цю ситуацію розгля-
дають як збільшення попиту за сталої пропозиції. Цей процес не може тривати нескінченно, 
адже, якщо певний час зберігається така тенденція, частка споживачів  (рекреантів) шукають 
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інші ринки послуг. Схожа ситуація сьогодні склалася в рекреаційному просторі Одещини. Для 
виходу з цієї кризи розвитку слід виявити незадіяний рекреаційний потенціал регіону та об-
ґрунтувати можливості реформування цієї галузі.

Умовою ефективної просторової організації й розвитку регіону є використання неза-
діяного рекреаційного потенціалу. Дослідження структури наявних рекреаційних ресурсів 
показує їхню розвинену номенклатуру, що представлена природно-кліматичним, природ-
но-антропогенним і соціально-економічним потенціалом. Сучасні види рекреації потребують 
збалансованого використання незадіяних ресурсів для формування всесезонної рекреації з 
різними видами атракцій. Пріоритетним напрямом дослідження сучасної рекреації є обґрун-
тування просторового розміщення ресурсної бази. Для проведення оцінки потенціалу розмі-
щення незадіяних рекреаційних ресурсів доцільно проводити порівняльний аналіз просто-
рового розташування рекреаційних ресурсів та інтенсивності функціонування рекреаційної 
сфери регіону.

Наукове обґрунтування комплексного підходу до управління рекреаційними ресурсами 
на регіональному рівні, насамперед, потребує чіткого визначення ролі органів регіональної 
влади в розвитку рекреаційної діяльності. 

На нашу думку, регіональне управління рекреацією та туризмом слід розглядати як: ді-
яльність органів публічної влади зі створення умов для раціонального і ефективного вико-
ристання рекреаційного потенціалу регіону; організаційно-правове забезпечення і практичну 
реалізацію стратегії / програми розвитку рекреаційної діяльності в туристичних субрегіонах; 
регулювання суб’єкт-об’єктних і суб’єкт-суб’єктних відносин, що виникають у процесі ви-
користання рекреаційних ресурсів на регіональному рівні, з метою забезпечення взаємоуз-
годження внутрішніх і зовнішніх інтересів різних стейкхолдерів рекреаційної діяльності, а та-
кож їх узгодження з інтересами місцевого населення туристичних субрегіонів (рекреаційних 
зон) та можливостями регіону.

Для ефективного функціонування системи регіонального управління рекреацією та ту-
ризмом домінуюче значення має коректне врахування принципів субсидіарності та відповід-
ності суб’єкта управління його об’єктові, які найбільшою мірою відображають регіональну 
специфіку. Тобто мова має йти, насамперед, про дослідження внутрішньої специфіки, осо-
бливостей, функцій і потенційних можливостей рекреаційних ресурсів регіону (як об’єкта 
регіонального управління), властивих регіону тенденцій рекреаційної діяльності з метою аль-
тернативного вибору оптимального шляху розвитку кожної рекреаційної зони (туристичного 
субрегіону) з урахуванням загальнорегіональних інтересів. Такий підхід вимагає виявлення 
факторів формування регіональної ситуації розвитку рекреації та розроблення комплексу мо-
делей, які відображають: рекреаційну діяльність як динамічну складно-організовану ієрархіч-
ну систему; умови функціонування її складників; середовище функціонування рекреаційної 
діяльності як об’єкта управління. 

Під регіональною ситуацією розвитку рекреації ми розглядаємо сукупність станів усіх 
видів рекреаційних ресурсів у межах певної території у визначений період часу з метою ви-
явлення типу проблемності в рекреаційній діяльності на території та тенденцій її розвитку. 
У цьому випадку з погляду регіонального управління ми можемо говорити про визначення 
рекреаційних зон як територій регіону, на яких формується унікальна рекреаційна ситуація 
і, відповідно, впроваджується особлива програма розвитку та діють специфічні механізми 
державної підтримки. Але слід зазначити, що за таким підходом рекреаційна зона, як терито-
ріальна (просторова) одиниця регіону, не є об’єктом безпосереднього впливу з боку органів 
державного управління. Об’єктом державного управління є процеси, які виникають усередині 
рекреаційних зон. 



165ISSN 2310-9653   Публічне управління та митне адміністрування, № 3 (22), 2019

Механізми державного управління

Для прийняття ефективних управлінських рішень із раціонального використання ре-
креаційних ресурсів регіону необхідно володіти актуальною, повноцінною й комплексною 
інформацією щодо їхнього сучасного стану. Найадекватнішим відображенням ситуації щодо 
використання рекреаційного потенціалу та розвитку рекреаційної діяльності є картографічна 
модель як основа створення банку даних і бази знань щодо структури, динаміки, організації 
рекреації на території регіону, її просторово-часової ієрархії. Тобто фундаментально науковою 
основою комплексного підходу до регіонального управління розвитком рекреації та туризму 
має стати база знань щодо сукупності особливостей, переваг, різноманіть, які можна викори-
стати для інвестування в рекреаційну галузь регіону. 

Інформаційний складник комплексного підходу до управління рекреаційними ресур-
сами на регіональному рівні повинен забезпечити необхідний і достатній перелік даних для 
складання повної картини стану і динаміки розвитку. Сьогодні обсяг необхідної інформації, 
що характеризує кількісний та якісний стан елементів рекреаційного середовища регіону, ся-
гає до сотні показників – їх збирають, обробляють і нагромаджують різні суб’єкти управління 
та рекреаційної діяльності. Внаслідок цього нагромаджується величезна кількість інформації, 
яка скрутно координується між собою, є фрагментарною, не дає повного уявлення про рекре-
аційний потенціал регіону взагалі. Тобто необхідним є створення такої інформаційно-інфра-
структурної складової моделі рекреаційного потенціалу регіону, яка забезпечила б розподілен-
ня видів та обсягів одержання інформації, юридичну правомірність, повноту, достовірність, 
актуальність тощо. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. До-
слідження головних умов і особливостей організації ефективної рекреаційної діяльності в 
регіоні дало змогу визначити потенційні типи сучасної рекреації в Одеській області та об-
ґрунтувати, що сучасні види рекреації потребують збалансованого використання незадія-
них ресурсів для формування всесезонної рекреації з різними видами атракцій. Доведено, 
що регіональне управління рекреацією та туризмом слід розглядати як діяльність органів 
публічної влади зі створення умов для раціонального і ефективного використання рекреа-
ційного потенціалу регіону; наголошено, що домінуюче значення має коректне врахування 
принципів субсидіарності та відповідності суб’єкта управління його об’єктові, які найбіль-
шою мірою відображають регіональну специфіку. Інформаційний складник комплексного 
підходу до управління рекреаційними ресурсами на регіональному рівні повинен забезпе-
чити необхідний і достатній перелік даних для складання повної картини стану і динаміки 
розвитку.

Перспективою подальших наукових розвідок є розроблення інвестиційної моделі комп-
лексного розвитку рекреаційних зон Одеської області. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У СВІТЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

У статті, спираючись на вимоги Болонського процесу, розкрито основні напрями інноваційного 
вдосконалення освітнього процесу та управління ним як на рівні закладу вищої освіти, так і на рівні 
держави. Визначено, що інновації мають охопити навчально-методичний, освітньо-технологічний і 
організаційно-управлінський напрями діяльності закладів вищої освіти. Саме ці напрями створюють 
сприятливе інформаційно-інноваційне середовище у сфері вищої освіти та в комплексі здатні забезпе-
чити високу якість вищої освіти. 

Зазначено, що ґенеза вищої освіти в сучасному світі формується як єдиний безперервний процес, 
пов’язаний з об’єктивною потребою суспільства до постійного оновлення знань як складника інноваційно-
го розвитку. Нині формуються нові вимоги до формування концепцій розвитку знань шляхом забезпечення 
контролю якості вищої освіти на всіх етапах їх набуття та оновлення. Приєднання України до Болонської 
декларації вимагає від закладів вищої освіти України якісних конкурентоспроможних освітніх послуг.

Узагальнено, що досягнення амбітної мети – забезпечення високої якості вітчизняної вищої осві-
ти – невідривно пов’язане зі створенням у сфері вищої освіти сучасного інформаційно-інноваційного 
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середовища. Це вимагає вивчення світового досвіду, дотримання міжнародних стандартів освіти та 
впровадження інновацій за всіма напрямами освітньої діяльності. Особливої уваги вимагають іннова-
ції, що пов’язані з формуванням сприятливого інформаційно-інноваційного середовища у сфері вищої 
освіти й базуються на основних принципах Болонського процесу. У цьому контексті доцільним є проа-
налізувати особливості формування та функціонування комплексного механізму в системі державного 
управління закладами вищої освіти відповідно до принципів Болонської конвенції та реалізації держав-
ної освітньої політики в умовах інноваційного розвитку держави, що стане предметом і напрямами 
подальших розвідок за цією тематикою.

Ключові слова: державне управління у сфері освіти, якість вищої освіти, Болонський процес, 
інформаційно-інноваційне забезпечення вищої освіти, принципи Болонської декларації.

M. О. Shkurat. Informatively-innovative mechanism of state administration of higher education 
quality is in Ukraine in the light of eurointegration

In the article, leaning on the requirements of Bologna of process, basic directions of innovative improve-
ment of educational process and management are exposed by him both at the level of establishment of higher 
education and at the level of the state. Certainly, those innovations must overcome educational and methodi-
cal, educationally-technological and organizationally-administrative directions of activity of establishments of 
higher education. Exactly these directions create a favourable informatively-innovative environment in the field 
of higher education and in a complex able to provide high quality of higher education. 

It is stated that the genesis of higher education in the modern world is emerging as the only continuous 
process connected with the objective need of society to constantly update knowledge as a component of innovative 
development. New requirements are being formulated to shape knowledge development concepts by ensuring the 
quality control of higher education at all stages of their acquisition and updating. Ukraine’s accession to the Bologna 
Declaration requires high quality competitive educational services from higher education institutions in Ukraine.

The purpose of the article is to highlight the peculiarities of the formation and operation of the infor-
mation-innovation mechanism of public administration of the quality of higher education in Ukraine in the 
conditions of activation of the European integration process.

Generally speaking, achieving an ambitious goal is to ensure high quality of national higher education, 
which is inseparably linked to the creation of a modern information and innovation environment in higher edu-
cation. It requires learning from the world of experience, adherence to international standards of education and 
the introduction of innovation across all areas of education. Particular attention should be paid to innovations 
related to the creation of a favorable information and innovation environment in higher education and based 
on the basic principles of the Bologna Process. In this context, it is advisable to analyze the peculiarities of 
the formation and functioning of a comprehensive mechanism in the system of public administration of higher 
education institutions in accordance with the principles of the Bologna Convention and the implementation of 
state educational policy in the conditions of innovative development of the state, which will be the subject and 
directions of further exploration on this topic.

Key words: state administration in the field of education, quality of higher education, Bologna process, 
informatively-innovative providing of higher education, principles of Bologna of declaration.

Постановка проблеми. Ґенеза вищої освіти в сучасному світі формується як єдиний 
безперервний процес, пов’язаний з об’єктивною потребою забезпечення суспільства до по-
стійного оновлення знань як складника інноваційного розвитку. Під впливом цих потреб 
формуються нові вимоги до формування концепцій розвитку знань шляхом забезпечення 
контролю якості вищої освіти на всіх етапах їх набуття та оновлення. Приєднання України 
до Болонської декларації, де визначено, що країнам слід зосередитися на вирішенні завдання 
збільшення міжнародної конкурентоспроможності європейської системи вищої освіти [1], ви-
магає від закладів вищої освіти (далі – ЗВО) України якісних конкурентоспроможних освітніх 
послуг. Тому сьогодні потрібно надати нового інституційного імпульсу розвитку освіти і нау-
ки як потужних важелів суспільного прогресу. 

Удосконалення й підвищення ефективності управління якістю вищої освіти потребує 
впровадження елементів відповідальності та прозорості державної політики у сфері освіти 
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та науки. Нагальною проблемою, що потребує подальшого дослідження, є формування но-
вих механізмів реалізації державної політики у сфері вищої освіти, які мають стати реальною 
передумовою для вирішення базових завдань країни в умовах посилення інформаційно-інно-
ваційного розвитку сучасної вищої освіти, які б відповідали стандартам європейського освіт-
нього простору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні тенденції інноваційного розвитку 
вищої освіти в контексті входження до європейського простору вищої освіти є предметом 
досліджень багатьох науковців, зокрема Т. Батюти [2], С. Домбровської [3], В. Журавського й 
М. Згуровського [4; 5], В. Кременя [6], С. Ніколаєнка [7] та інших. Дослідження вчених міс-
тять як системні, так і локальні підходи щодо вирішення проблем розвитку освіти та її якості. 
Майже всі їхні праці об’єднує висновок про низьку ефективність діяльності органів держав-
ного управління закладами вищої освіти (далі – ЗВО), про необхідність надання вищій школі 
справжньої автономії, поєднаної з високим рівнем відповідальності та диверсифікації, як це 
є у європейських країнах. Водночас вони не створюють цілісної наукової теорії щодо вдоско-
налення державного управління ЗВО у світлі розвитку інформаційно-інноваційних підходів у 
світі та Україні.

Проблеми забезпечення державою якості вищої освіти у різні періоди розвитку вищої 
школи досліджували як науковці, так і практики. Нині актуальними є питання застосування 
нових інформаційних технологій у процесі навчання та управління закладами вищої освіти, 
які висвітлено у працях В. Бесчастного [8] А. Кузьмінського [9], І. Хомишина [10], а також 
проблеми вдосконалення системи державного управління освітою, які висвітлено у працях 
Л. Івашової та В. Шевченко [11], С. Крисюка [12]. Проте сьогодні залишаються відкритими 
питання контролю якості вищої освіти в умовах застосування інноваційно-інформаційних тех-
нологій в освітньому процесі. Усе це спонукало до більш ретельного дослідження цієї пробле-
ми та написання статті. 

Мета статті – висвітлити особливості формування та дії інформаційно-інноваційного 
механізму державного управління якістю вищої освіти в Україні в умовах активізації євроін-
теграційного процесу. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна тенденція у сфері вищої освіти – створення єди-
ного освітнього простору в Європі – це реальність, без якої неможливо формувати і втілювати 
в життя стратегію розвитку освіти України. При цьому одними з головних завдань реалізації 
цієї стратегії є широке впровадження в освітній процес новітніх інформаційних технологій і 
підвищення якості вищої освіти з метою максимального наближення знань, вмінь і навичок 
випускників до реальних потреб реального сектору економіки та суспільства.

Зважаючи на те, що якісна вища освіта сприяє задоволенню прагнення до знань і їх 
поширення, є культурним, науковим і творчим потенціалом нації та відіграє важливу роль у 
зміцненні миру, взаєморозуміння й терпимості між народами, Радою Європи та ЮНЕСКО 
було підписано Угоду про створення єдиної системи вищої освіти в Єврорегіоні та затвердже-
но низку визначальних документів, серед яких найбільш вагомими є такі:

– Європейська Угода про єдиний диплом;
– Європейська Угода про єдиний період університетського навчання;
– Європейська Угода про академічне визнання університетських кваліфікацій.
Забезпечення конкурентоздатності закладів вищої освіти також є ключовим завданням 

у Болонському процесі саме тому, що глобальні виклики Європи мають економічний харак-
тер. Цим пояснюється така увага Болонського процесу до мобільності студентів, викладачів, 
науковців, управлінців. Зокрема, саме мобільність є одним з основних елементів Болонського 
процесу, який створює можливості для підвищення якості вищої освіти і наукових досліджень 
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і наповнення європейського виміру змістом [13, с. 2]. Про це свідчить той факт, що в першу 
десятку країн світу з найвищим загальним індексом конкурентоспроможності, так само як і в 
десятку найкращих у світі за індексом конкурентоспроможності вищої освіти, входить 7 кра-
їн-учасниць Болонського процесу. Це, у свою чергу, засвідчує, що якість освітньої системи 
пов’язана із загальною конкурентоспроможністю країн [14].

До речі, українська вища школа нині втратила зв’язок із потенційними роботодавцями 
та в основній своїй масі не має замовлення на підготовку фахівців для реального сектору наці-
ональної економіки та від іноземних держав. Однією з умов входження нашої держави до чис-
ла країн із високою економічною конкурентоспроможністю є розуміння і здійснення органа-
ми державного управління необхідності переходу від екстенсивного використання людських 
ресурсів із низьким рівнем базової професійної підготовки до їх інтенсивного використання 
(висококваліфікованих, компетентних та адаптованих до інноваційної економіки соціальної 
спрямованості) шляхом тісної міжурядової та міжвишівської співпраці, адже стан і розвиток 
освіти не можуть здійснюватися самі по собі. 

Важливим складником проєвропейської системи вищої освіти є підвищення якості осві-
ти на основі впровадження сучасних освітніх технологій, головними елементами яких, за ви-
значенням Т. Батюти [2], є такі: «… технологізація всіх видів наукових досліджень; перерозпо-
діл державного фінансування зі сфери фундаментальних досліджень у сферу технологічних, у 
розвиток соціальної та інформаційної інфраструктури науки; впровадження сучасних комп’ю-
терних і мережевих технологій; безперервна модернізація та інтеграція науково-дослідних і 
освітніх систем, підвищення національного престижу освіти, технологій і науки, їхня орієн-
тація на вирішення проблем стійкого розвитку й усунення загроз дестабілізації у глобальному 
і локальному масштабах; зростання і широке застосування нових інформаційно-освітніх тех-
нологій». До запропонованого автором переліку ми вважаємо за доцільне додати інноваційне 
вдосконалення навчально-методичного та управлінського процесів, що в комплексі з техноло-
гічними інноваціями дасть підняти якість освіти на новий рівень.

Тому держава має взяти на себе відповідальність за розвиток свого інтелектуального 
потенціалу та перетворення його в інтелектуальний капітал нації. Саме держава має стати 
основним замовником освітніх послуг, виділяти з бюджету необхідне фінансування для забез-
печення навчального процесу та наукових досліджень задля збереження та розвитку інтелек-
туального капіталу й має право вимагати відповідного рівня його якості від закладів освіти. 
Але реформування в будь-якій сфері, а в освіті особливо, слід здійснювати так, щоб наслідки 
змін сприяли розвитку України загалом, а національна освіта не втратила б своїх здобутків.

У зв’язку з цим особливу увагу слід звернути на необхідність удосконалення механіз-
мів реалізації державної політики щодо входження у єдиний освітній простір, спрямованої 
не на уніфікацію системи вищої освіти, а на реальну можливість її достойної гармонізації 
та інтеграції у світовий простір. Це може стати дійсністю лише за умови створення дієвого 
інформаційно-інноваційного механізму державного управління якістю вищої освіти, який би 
забезпечив помірковану централізацію та автономію об’єктів управління, взаємоузгодженість 
і скоординованість їхніх дій як за вертикалями, так і за горизонталями управління освітою. 
Саме інформаційно-інноваційний механізм здатен об’єднати зусилля та управлінські впливи 
всіх впливових і зацікавлених сил: представників ЗВО з надання освітніх послуг, потенційних 
користувачів цих послуг (студентів і роботодавців), державних інституцій, яким підпорядко-
вані ЗВО, та громадянського суспільства.

Тому нині, як справедливо зазначають науковці [8–11], є необхідність створення нових 
інформаційно-інноваційних інструментів такого механізму: стандартизація освітніх послуг та 
оцінювання їхньої якості, моніторинг і контроль якості у сфері діяльності ЗВО та задоволення 
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потреб ринку праці з підготовки висококваліфікованих працівників для національної економі-
ки. Отже, нова модель державного управління ЗВО зумовлює уточнення, зміни повноважень і 
діяльності органів державного управління щодо реалізації інформаційно-інноваційних меха-
нізмів із реалізації освітньої політики в умовах швидкого розвитку ІТ-технологій та цифрові-
зації суспільства. 

Одним зі шляхів до швидкого впровадження таких змін є більш глибоке залучення Укра-
їни до Болонського процесу, що вимагає від вищих навчальних закладів конкурентоспромож-
них освітньо-наукових продуктів. Сьогодні важливо надати нового імпульсу розвитку освіти 
і науки в Україні як потужних важелів економічного та й загалом суспільного прогресу. Нині 
необхідні кардинальні кроки щодо внутрішньої модернізації та структурної перебудови як са-
мої системи вищої освіти, так і механізмів державного управління ЗВО.

Аналізуючи чинну систему вищої освіти в Україні та спираючись на напрацювання інших 
науковців [3–7], зазначимо, що вона має значну кількість проблем, основними з яких є такі:

– надлишкова кількість різноманітних напрямів і спеціальностей, що вп’ятеро переви-
щує відповідні показники найкращих світових систем вищої освіти;

– загрозлива тенденція до погіршення (старіння) матеріально-технічної бази ЗВО, що 
призводить до зниження якості вищої освіти, яка наростає з часом;

– відсутність зв’язків між освітніми закладами й працедавцями (між сферою освіти і 
ринком праці);

– фінансування науки в закладах освіти, які є основою університетської підготовки, за 
залишковим принципом і нехтування передовими науковими дослідженнями в цих закладах;

– ускладнений, забюрократизований і занадто формалізований, порівняно із загально-
європейською практикою, процес системи здобуття наукових ступенів, що ускладнює мобіль-
ність викладачів і науковців;

– недосконалість системи підвищення кваліфікації та перепідготовки за загальноєвро-
пейським принципом «освіта впродовж усього життя»;

– відсутність автономної ролі університетів України як методологічних та інноваційних 
центрів і піонерів суспільних перетворень у країні (рівень автономії ЗВО України значно ниж-
чий від середньоєвропейського).

Для вирішення вищезазначених завдань трансформація вищих навчальних закладів пе-
редбачає зміни не тільки освітніх, але й управлінських процесів. Сьогодні вся система вищої 
освіти та державне управління у сфері освітніх послуг зазнають певних прогресивних змін, 
які пов’язані з вирішенням проблемних завдань і були сформульовані у Національній доктри-
ні, а потім – у Національній стратегії розвитку освіти України [15], основні з яких, на нашу 
думку, такі:

– підвищення якості та ефективності освіти шляхом консолідації зусиль суспільства 
(держава – громадськість – навчальний заклад) на основі ефективного використання інформа-
ційно-інноваційних технологій;

– упровадження інноваційних навчально-методичних, освітньо-технологічних та орга-
нізаційно-управлінських елементів у освітній процес задля формування сприятливого інфор-
маційно-інноваційного середовища у сфері вищої освіти;

– формування ефективної системи державного управління вищою освітою в Україні на 
основі принципів Болонської декларації: автономії, відповідальності та диверсифікації. 

Безумовно, що з часів прийняття Болонської декларації закладами вищої освіти вже ба-
гато чого напрацьовано й виконано, але й досі не можна констатувати факту створення належ-
них умов для входження України до єдиного європейського освітнього простору. Причиною 
цьому є як об’єктивні, так і суб’єктивні чинники. Проаналізуємо більш детально, що заважає 
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реалізації державної освітньої політики в досягненні поставлених цілей і що саме має зробити 
держава для прискорення цих процесів.

Загалом, поняття «європейський освітній простір» варто розглядати не лише як сере-
довище чи територію, в межах якої діють єдині, узгоджені правила інноваційної діяльності, 
а як цілісну систему, результатом функціонування якої є продукування новітніх ідей та роз-
роблення оригінальних освітніх технологій, що формують певну інформаційно-інноваційну 
інфраструктуру, на якій розвивається освітнє середовище. За таких умов інформаційно-інно-
ваційну інфраструктуру можна розглядати як сукупність закладів вищої освіти, їхніх науко-
во-методичних та інформаційно-інноваційних центрів тощо, оскільки саме вони провадять 
інноваційну діяльність і забезпечують її здійснення. 

Нагадаємо, що одним із основних принципів Болонського процесу є автономія вищих 
навчальних закладів, тобто університети повинні мати право самостійно: формувати свою 
стратегію; обирати пріоритети в навчанні й провадженні наукових досліджень; розпоряджати-
ся ресурсами; профілювати навчальні програми; встановлювати критерії для прийому профе-
сорів і студентів тощо. При цьому європейські заклади вищої освіти готові до конкуренції як у 
межах своїх країн, так і поза їхніми межами, але для цього вони мають необхідні інституційні 
права і достатнє фінансування, відсутність яких в Україні гальмує можливості вітчизняних 
закладів для співпраці й змагання з європейськими. 

Зауважимо, що реалізація планів зі створення зони європейської вищої освіти в Україні 
так і залишиться невиконаною або ж призведе до нерівноправності конкуренції з європей-
ськими закладами вищої освіти, якщо державою й надалі буде здійснюватися жорстке регулю-
вання та адміністративний і фінансовий контроль діяльності вітчизняних закладів вищої осві-
ти. Нині в умовах інституційних змін досить важливим є впровадження широкої інституційної 
автономії освітніх закладів на всіх рівнях – від початкової до вищої освіти. Щодо ЗВО, то тут 
варто досягти необхідного й достатнього рівня децентралізації процесу прийняття рішень, 
що передбачає таке: розширення прав ЗВО щодо розподілу фінансових ресурсів; прозорість 
і доступність для громадського і державного контролю академічної та фінансової діяльності 
ЗВО, включно з опрацюванням єдиних форм звітності та щорічної публікації академічних і 
фінансових звітів; публікацію фінансових звітів Міністерства освіти і науки України.

Отже, перед системою державного управління у сфері вищої освіти стає необхідним 
перегляд не лише інституційного, але й інформаційно-інноваційного складника комплексного 
механізму державного управління закладами вищої освіти, що здатний забезпечити прозо-
рість діяльності й конкурентоздатність цих закладів.

Другий важливий принцип у реалізації Болонського процесу передбачає відповідаль-
ність закладів освіти перед суспільством, згідно з яким зона європейської вищої освіти має 
будуватися на широкому й відкритому доступі й до-, і після- ступеневого навчання, а також на 
освіті для розвитку особистості й навчання протягом усього життя. Це вимагає розвитку нових 
підходів до застосування інформаційно-інноваційних форм навчання, впровадження дистан-
ційної й безперервної освіти та управлінських інновацій, що потребує значних фінансових 
вкладень на переоснащення матеріально-технічної бази (комп’ютерів, аудіо-, відеотехніки, 
систем і засобів телекомунікацій та іншого) закладів освіти. Тобто мова йде про вдосконален-
ня інформаційно-інноваційного забезпечення та пошук нових підходів до формування комп-
лексного механізму державного управління у сфері освіти на основі сучасних ІТ-технологій.

Третій принцип Болонської декларації – організація диверсифікації вищої освіти, 
оскільки вона завжди була різноманітною в частині мов, національних систем, типів інсти-
тутів, орієнтації профілів підготовки та навчальних планів. Подальший розвиток і впрова-
дження європейських норм і стандартів в освіті, науці та техніці спонукають до перегляду 
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чинного нормативно-правового забезпечення комплексного механізму державного управ-
ління ВНЗ.

Але що саме вважати інноваціями в освітній сфері та в якому напрямі вони мають розви-
ватися, щоб забезпечити нагальні потреби галузі? Щоб знайти відповідь на це запитання, на-
самперед, необхідно з’ясувати зміст і сутність інноваційного розвитку закладів вищої освіти в 
сучасних умовах. Базовим елементом інноваційного розвитку є поняття самої інновації, тому 
в процесі дослідження слід зупинитися на визначеннях поняття «інновація» вітчизняними та 
зарубіжними дослідниками-науковцями.

До речі, за своєю сутністю інновація (англ. innovation – нововведення) буквально озна-
чає «інвестиції в новацію». Закон України «Про інноваційну діяльність» трактує інновації як 
«новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукцію 
або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комер-
ційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) 
соціальної сфери» [16]. Тобто це кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав ре-
алізацію у вигляді нового або вдосконаленого продукту, що реалізується на ринку; нового або 
вдосконаленого технологічного процесу, що використовується в практичній діяльності. 

Водночас інновації включають як наукову, так і технологічно-організаційну та фінан-
сову діяльність, які можна характеризувати як інноваційну діяльність, що приводить до роз-
роблення та введення нового продукту (або процесу). Тож, на нашу думку, інноваційна діяль-
ність в освітній сфері – це вдосконалення всіх процесів, пов’язаних із забезпеченням освітньої 
діяльності, який досягається шляхом фінансово-технологічної та інституційної підтримки 
розроблення і впровадження нових знань для зростання обсягів освітніх послуг, підвищення 
їхньої якості, зміцнення національної конкурентоспроможності та прискорення соціального 
прогресу та інноваційного розвитку.

У державному управлінні закладами вищої освіти здебільшого можуть застосовуватися 
процесні інновації, які передбачають впровадження нових технологій щодо прийняття ефек-
тивних управлінських рішень. Проте, розглядаючи сферу вищої освіти та напрями її розвитку 
в інформаційному контексті, ми вважаємо доцільним виокремити такі поняття, як інновації в 
освітній сфері, інформаційно-інноваційний механізм, інформаційно-інноваційне забезпечен-
ня та інформаційно-інноваційне середовище.

Зауважимо, що ядром інновацій є нова ідея, її джерелом – дослідницька діяльність 
ученого, пошукова практика викладача, управлінця, а носієм інновації є творча особистість, 
експериментатор-дослідник [12, с. 166]. Основною метою впровадження інновацій в освітній 
сфері є підвищення якості освіти, яка забезпечується на основі оновлення методології навчан-
ня й освітніх технологій, а також застосування нових інституційних підходів до організації та 
управління у сфері вищої освіти. У цьому контексті, на нашу думку, інновації в закладах вищої 
освіти за основними компонентами впливу можна розглядати за такими напрямами їх впро-
вадження, як навчально-методичні, технологічні та управлінські, які формують інформацій-
но-інноваційне середовище вищої освіти. У свою чергу, саме під час створення сприятливого 
інформаційно-інноваційного середовища можливо досягти позитивного ефекту реформуван-
ня вищої освіти за основними принципами Болонської декларації: автономії, відповідальності 
та диверсифікації закладів вищої освіти (рис. 1).

Навчально-методичні інновації забезпечують сутнісне наповнення освіти, що, врахову-
ючи науково-технічні досягнення, перетворює процес навчання на засвоєння нових знань і 
вмінь під час вивчення навчальних дисциплін і дає змогу виробити певні навички з їх реаліза-
ції у практичній діяльності. Застосування таких інновацій у сфері вищої освіти може суттєво 
змінити структуру та результати навчально-наукового процесу в ЗВО та перебуває переважно 
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у межах закладів вищої освіти. Окремими ланками з удосконалення навчально-методичного 
забезпечення якості освіти є розроблення нових форм і методів бізнес-освіти, ступеневої осві-
ти та освіти протягом усього життя, зокрема й для слухачів «Університетів третього віку».

Освітньо-технологічні інновації мають формуватися на основі державних стандар-
тів освіти з урахуванням можливостей сучасних ІТ-технологій та цифровізації суспільства. 
Окремими ланками вдосконалення освітньо-технологічного напряму є такі: створення елек-
тронних підручників, конспектів лекцій та інших навчальних матеріалів, зокрема, з викорис-
танням можливостей програмного забезпечення зі створення відеофільмів та об’єктів 3D-гра-
фіки; створення та активне застосування у навчальному процесі бібліотечних ресурсів ЗВО та 
інших бібліотек України та світу; створення єдиного навчально-методичного інформаційного 
простору для спілкування викладачів і студентів під час вивчення навчальних дисциплін; за-
провадження навчальних інформаційних платформ для дистанційного та заочного навчання 
студентів і слухачів. Такі інновації якісно змінюють процес надання освітніх послуг, особливо 
їхній інформаційно-інноваційний складник. 

Впровадження освітніх інновацій тісно пов’язане із застосуванням управлінських ін-
новацій, які рівною мірою стосуються структури і форм управління освітніми інноваційни-
ми процесами як на рівні ЗВО, так і на рівні державного управління освітою й ЗВО зокрема. 
Управлінські інновації у сфері вищої освіти варто розмежувати за двома рівнями: менедж-
мент ЗВО та державне управління ЗВО. При цьому розвиток управлінських інновацій у 
сфері державного управління ЗВО в умовах швидкого прогресу в ІТ-сфері є невідворотним 
процесом, що вимагає готовності як керівництва вищого ешелону влади, так і керівництва 
ЗВО та викладачів вищої школи до швидких прогресивних змін. Однак ці зміни мають бути 
спрямовані не на процес діяльності ЗВО й на надмірне регулювання та керування їхньою 
роботою, а виключно на результат – якість освітньої послуги та якісно підготовлений ви-
пускник. 

 

 

 

ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

навчально-методичні освітньо-технологічні  управлінські 

удосконалення організації 
навчального процесу та 
використання нових 
підходів, форм і методів 
навчання 

удосконалення освітнього 
простору та процесу й 
забезпечення якості надання 
освітніх послуг на основі 
використання ІТ-технологій 

удосконалення системи 
управління ЗВО на основі  
ІТ-технологій та цифровізації 
на двох рівнях: 
1) менеджмент ЗВО; 
2) державне управління ЗВО 

  
ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

  
Реформування системи вищої освіти України на принципах Болонської декларації  

Рис. 1. Модель реформування вищої освіти на основі інновацій та формування 
інформаційно-інноваційного середовища у сфері вищої освіти
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Вважаємо, що досягти цього результату можливо лише за умови дотримання основних 
принципів Болонської декларації (автономності, відповідальності та диверсифікації) й не 
лише вдосконалення інформаційно-інноваційного механізму, але й формування комплексного 
механізму державного управління вищою освітою, до складу якого разом з інформаційно-ін-
новаційним також увійдуть інституційний, фінансово-економічний та контрольний механізми. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, 
досягнення амбітної мети – забезпечення високої якості вітчизняної вищої освіти – невідрив-
но пов’язане зі створенням у сфері вищої освіти сучасного інформаційно-інноваційного сере-
довища на основі вивчення світового досвіду, дотримання міжнародних стандартів освіти та 
впровадження інновацій за всіма напрямами освітньої діяльності. Особливої уваги вимагають 
інновації, що пов’язані з формуванням сприятливого інформаційно-інноваційного середови-
ща у сфері вищої освіти й базуються на основних принципах Болонського процесу. У цьому 
контексті доцільним є проаналізувати особливості формування та функціонування комплек-
сного механізму в системі державного управління закладами вищої освіти відповідно до прин-
ципів Болонської конвенції та реалізації державної освітньої політики в умовах інноваційного 
розвитку держави, що стане предметом і напрямами подальших розвідок за цією тематикою.
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МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ДЕРЖАВНІЙ 
ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ

У статті розглядаються особливості розвитку кадрового менеджменту Державної прикордон-
ної служби України. Показано, що механізм розвитку кадрового менеджменту нерозривно пов’язаний із 
процесами функціонування самої Державної прикордонної служби України, що є державною військовою 
організацією. Обґрунтовано, що визначальну роль у службово-бойовій діяльності Державної прикор-
донної служби України відіграє організаційна система кадрового менеджменту. Тому розвиток орга-
нізаційної системи кадрового менеджменту в прикордонній службі доцільно розглядати із позиції як 
структурного (управління структурними підрозділами організації), так і поведінкового підходів (управ-
ління організаційною поведінкою). Це дає змогу найбільш всебічно розглянути прикордонну службу як 
державну військову організацію та розвиток у ній організаційної системи кадрового менеджменту.

Узагальнено, що  прикордонна служба України є складною державною військовою організацією, 
зумовленою характером службово-бойової діяльності з охорони і захисту державного кордону, що роз-
виток організаційної системи кадрового менеджменту в ДПСУ здійснюється на нормативній основі її 
побудови та функціонування і забезпечує її цілісність, а також узгоджену і взаємопов’язану управлін-
ську діяльність усіх її структур, спрямовану на досягнення спільної мети кадрового менеджменту, що 
розвиток організаційної системи кадрового менеджменту в ДПСУ має свої особливості, зумовлені її 
внутрішньоорганізаційними умовами та внутрішньоорганізаційним середовищем.

Доведено, що в процесі розвитку організаційної системи кадрового менеджменту у ДПСУ сфор-
мувалися і нормативно закріплені її рівні та основні підсистеми, а також види кадрового менеджменту.

Ключові слова: кадровий менеджмент Державної прикордонної служби України, службово-бойо-
ва діяльність, управління, організаційний розвиток, організаційна структура.

M. O. Malanchiy, V. I. Nezyat. Mechanism of development of HR management in the state border 
service of Ukraine

The features of personnel management development of the State Border Guard Service of Ukraine are 
considered in the article. It is shown that the mechanism of development of personnel management is inextrica-
bly linked with the processes of functioning of the State Border Service of Ukraine, which is a state military or-
ganization. It is substantiated that the decisive role in the combat service of the State Border Service of Ukraine 
belongs to the organizational system of personnel management.

Researches of the State Border Guard Service of Ukraine as a complex state, military-social organization 
and the development of its organizational system of personnel management revealed the most stable practices, 
such as: building a hierarchical command structure that is based on the principles of unity and is shaped like a 
pyramid; specialization of duties, based on their distribution according to status-role functions, which is given 
the degree of responsibility for the performance of a specific task and provides the necessary management tools; 
adherence to a unified line in the sphere of rules and rules, rights and responsibilities in the organizational 
system of personnel management of the State Border Guard Service of Ukraine, established at the top level of 
management; the use of standardization elements in the organizational system of personnel management, which 
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facilitates the consolidation in the State Border Guard Service of Ukraine of a clear system of action on the 
formalized documents reflected in the plans for the search and detention of violators of the state border, repel 
armed invasion, the elimination of sabotage and intelligence groups.

It is shown that in the process of development of organizational structures of personnel management the 
following stages of their formation in the State Border Guard Service of Ukraine are being realized: creation, 
strengthening and perfection. At each of these stages, the following practice of managerial actions took place.

It is proved that the development of stable interaction of the above levels in the organizational system of 
personnel management of the State Border Guard Service of Ukraine is ensured due to the coordinated func-
tioning in it of the following types of personnel management of the organization: traditional management of the 
organization based on the principle of unity; the administrative management of an organization that allows the 
appropriate management and management methods to be applied to it; self-organization, which is based on the 
active inclusion of different categories of military personnel in the process of making, making and implement-
ing management decisions related to the organization of state border protection for one or another period of 
its protection; organizational and structural management aimed at ensuring the interconnection between the 
structural units within the State Border Guard Service of Ukraine.

The application of this approach allows the State Border Guard Service of Ukraine to be considered 
most comprehensively as a state military organization and the development of an organizational personnel 
management system in it.

Key words: HR management the State Border Guard Service of Ukraine, official-battle activity, manage-
ment, organizational development, organizational structure.

Постановка проблеми. У Стратегії розвитку Державної прикордонної служби 
(далі – ДПСУ), схваленій Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 
2015 р. № 1189-р. [1], зазначено, що у процесі професійного розвитку військовослужбовців 
ДПСУ важливо формувати ставлення до прикордонної сфери України  як до найважливішої 
складової частини забезпечення безпеки країни. Отже, перспектива розвитку прикордонної 
сфери має бути націлена на змогу забезпечити адекватне реагування на наявні і нові загрози і 
виклики українській державі. 

Механізм розвитку кадрового менеджменту нерозривно пов’язаний із процесами функ-
ціонування самої ПС України, що є державною військовою організацією. В умовах реформу-
вання сектора безпеки та оборони України видається важливим розглянути механізм розвитку 
системи кадрового менеджменту в ПС України з точки зору аналізу реального її стану, що дає 
змогу визначити основні проблеми, пов’язані з удосконаленням і підвищенням ефективності 
його функціонування в сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Управління персоналом Державної при-
кордонної служби України неодноразово ставало об’єктом наукової уваги О.Ю. Андрощук, 
Д.В. Іщенка, А.М. Машталера, О.В. Торічного, С.О. Філіппова та інших. Проте в сучасних 
умовах ця проблема є перманентно актуальною. 

Метою статті є обґрунтування координат розвитку кадрового менеджменту Державної 
прикордонної служби України.

Виклад основного матеріалу. Визначальну роль у службово-бойовій діяльності ПС 
України відіграє організаційна система кадрового менеджменту. Теоретичним підґрунтям, що 
дає змогу здійснити наукове дослідження ДПСУ як організаційної системи кадрового менедж-
менту, виступають знання, накопичені в області теорії організації [2, c. 47] та теорії кадрового 
менеджменту. Розвиток організаційної системи кадрового менеджменту в ДПСУ доцільно до-
сліджувати з точки зору основних завдань теорії організації, які полягають у вивченні функ-
ціонування самої організації, організаційних змін, ступеня ефективності її цілеспрямованої 
діяльності з досягнення позитивних результатів.

Задля вирішення перерахованих вище завдань необхідне вивчення соціально-організа-
ційних систем, в яких індивідууми займають певне статусне положення і виконують свої ролі, 



180 ISSN 2310-9653   Публічне управління та митне адміністрування, № 3 (22), 2019

Державна служба

а також вступають у певні відносини (формальні і неформальні). Принципово важливим, із 
позиції наукового аналізу, є вивчення управління груповою поведінкою, особливо у формаль-
них і складних організаціях, до яких можна зарахувати ДПСУ.

Тому у процесі дослідження розвитку організаційної системи кадрового менеджменту 
в ДПСУ необхідно розглядати її як складну державну військово-соціальну організацію, що 
характеризується такими показниками:

1) наявність у ДПСУ єдиної мети діяльності, пов’язаної з надійною охороною держав-
ного кордону України [3; 4]; 

2) формалізація соціальних статусів і ролей різних категорій військовослужбовців, а та-
кож наявність конкретних форм і методів реалізації цих статусів і ролей за допомогою розпо-
ділу службових і управлінських відносин, як по вертикалі, так і по горизонталі;

3) інституціоналізація правил і норм, що регулюють відносини між управлінцями, які 
мають певні статуси в її організаційній структурі управління і виконують певні ролі, зумовле-
ні їхньою ієрархічною підпорядкованістю;

4) формалізація і стандартизація (норми, правила) цілей структурних підрозділів ДПСУ.
Оскільки ДПСУ є складною організацією, в ній мають місце проблеми, пов’язані з 

проявом елементів бюрократії. Утворилися неоднозначні підходи до розуміння бюрократії. 
Одні бачать у ній основний засіб організаційного управління, інші вважають її негативним 
чинником [5; 6]. Ці неоднозначні підходи зумовлюють необхідність подальших досліджень 
бюрократії в управлінні організацією загалом і в ДПСУ зокрема. На наш погляд, до числа по-
зитивних характеристик бюрократії в ДПСУ належать: змога приймати оптимальне управлін-
ське рішення відповідно до загальних вимог, передбачених керівними документами, наказами 
і вказівками вищестоящих органів управління ДПСУ; зацікавленість всіх співробітників ор-
ганізаційного управління в якісному вирішенні поставлених перед ДПСУ службово-бойових 
завдань.

Негативними характеристиками бюрократії в організаційній системі кадрового менедж-
менту ДПСУ є: наявність певних елементів байдужості до цілей і завдань діяльності органі-
зації; прояв консерватизму і небажання змін; імітація бурхливої діяльності та ухилення від 
відповідальності; надмірна «канцелярщина», що виявляється в дублюванні діяльності органів 
кадрового менеджменту, а також переважання паперового стилю керівництва і т.п.

У зв’язку з цим для будь-якої організації, в тому числі і ДПСУ, одним із завдань із ви-
рішення проблем бюрократії є узгодження чисельності управлінського апарату з реальними 
потребами організації. 

Дослідження ДПСУ як складної державної, військово-соціальної організації та розвит-
ку в ній організаційної системи кадрового менеджменту дали змогу виявити найбільш стійкі 
практики:

1) побудова ієрархічної командної структури, яка спирається на принципи єдиноначаль-
ності і має форму піраміди з вищим керівником, який визначає і розподіляє обсяг управлін-
ської діяльності для нижчестоящих органів військового та кадрового менеджменту та при-
значає зони відповідальності  своїм заступникам. Останні, своєю чергою, делегують певні 
повноваження і відповідальність на нижчі рівні управління за допомогою команд і розпоря-
джень, які доходять до кожного виконавця;

2) спеціалізація посадових обов’язків, заснована на їх розподілі  відповідно до статус-
но-рольових функцій, яким надається ступінь відповідальності за виконання певного завдання 
і необхідний інструментарій управління. Керівник видає і розподіляє завдання (команди, роз-
порядження, накази) таким чином, що всі їхні складники є частинами загального завдання в 
організаційної системі кадрового менеджменту ДПСУ;
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3) дотримання єдиної лінії у сфері норм і правил, прав і обов’язків в організаційній сис-
темі кадрового менеджменту ДПСУ, встановлюваних на верхньому рівні управління. Ці норми 
передбачають особливості прав і обов’язків як керівників, так і виконавців;

4) застосування елементів стандартизації в організаційній системі кадрового менедж-
менту, що сприяє закріпленню в ДПСУ чіткої системи дій за формалізованими документа-
ми, відображеними у планах із пошуку та затримання порушників державного кордону, від-
січі збройного вторгнення; здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і 
пропуску через державний кордон України та до тимчасово окупованої території і з неї осіб, 
транспортних засобів, вантажів, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх 
переміщення; ведення розвідувальної, інформаційно-аналітичної та оперативно-розшукової 
діяльності в інтересах забезпечення захисту державного кордону України згідно із закона-
ми України «Про розвідувальні органи України» та «Про оперативно-розшукову діяльність»; 
протидії незаконній міграції на державному кордоні України та в межах контрольованих при-
кордонних районів; припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань 
(груп), організованих груп та злочинних організацій, що порушили порядок перетинання дер-
жавного кордону України.

Всі перераховані вище практики побудови організаційної системи кадрового менедж-
менту формують її організаційне поле, притаманне формальним організаціям, у тому числі 
ДПСУ. Поряд із формальними організаціями в ДПСУ існують і так звані неформальні орга-
нізації, які складаються спонтанно в результаті тривалого міжособистісного і внутрішньогру-
пового спілкування. У нашому випадку організацію необхідно розглядати як організаційну 
систему кадрового менеджменту, що дає змогу класифікувати типи соціальних організацій у 
ДПСУ з таких підстав:

а) за істотними ознаками – сама ДПСУ є формальною організацією, заснованою на 
адміністративних принципах побудови і функціонування; б) за структурними елементами – 
структурні підрозділи, до числа яких належать: прикордонні загони, до складу яких можуть 
входити прикордонні комендатури, відділи прикордонної служби, прикордонні застави, кон-
трольно-пропускні пункти, відділення прикордонного контролю; в) за допоміжними напря-
мами діяльності виділяються організації, які виконують забезпечувальні функції організацій 
ДПСУ.

До числа таких організацій ДПСУ належать Національна академія Державної прикор-
донної служби України, науково-дослідні, експертні, військово-медичні організації, навчальні 
центри, центри спеціальної підготовки та інші організації, призначені для забезпечення діяль-
ності самої ДПСУ. 

Основу розвитку організаційної системи становить дослідження організаційної структури 
кадрового менеджменту, що включає таку послідовність: виявлення найбільш стійких законо-
мірностей в організаційних структурах кадрового менеджменту та прийняття за ними управлін-
ських рішень; корекція системи цінностей і орієнтації в самій організаційній системі кадрового 
менеджменту (загальносоціальні, інституційні та організаційні компоненти); інформаційне за-
безпечення щодо здійснення перетворень в організаційній системі кадрового менеджменту; про-
ектування та впровадження сучасних організаційних структур управління; зміна військово-ор-
ганізаційних і соціальних структур управління; впровадження новітніх технологій управління 
організацією в повсякденну практику; рішення проблем, пов’язаних із культурою впровадження 
організаційних структур кадрового менеджменту (інституційна культура).

У процесі розвитку організаційних структур кадрового менеджменту реалізуються такі 
стадії їх формування в ДПСУ: створення, зміцнення, вдосконалення. На кожній із цих стадій 
склалася наведена нижче практика управлінських дій.
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На стадії створення організації керівники вивчають систему сформованих відносин (по-
літичних, військових, соціальних, економічних, службових, професійних, оперативних і т.п.) 
із різних аспектів службово-бойової діяльності ДПСУ, проводять об’єктивний аналіз потреб 
і необхідності у створенні організації, збирають і оцінюють інформацію про цілі майбутньої 
діяльності, виявляють ступінь достатності сил і засобів для створення організації, а також 
її важливість, необхідність і перспективи, організовують управлінський процес, включаючи 
розстановку кадрів, створюють систему (зони) відповідальності щодо кожного рівня управ-
ління, визначають статусно-рольові функції кожного з інститутів управління в загальній сис-
темі організаційного управління, проектують функціональні обов’язки, створюють надійну 
систему механізму прийняття рішень.

На стадії зміцнення організації на перший план у діяльності керівника висуваються: 
рішення організаційних проблем як самої організації, так і військових колективів; послідов-
ний розвиток зацікавленості та мотивації підлеглих; реалізація соціальних проблем, що стоять 
перед організацією; забезпечення балансу між збереженням поточної діяльності та поступо-
вим впровадженням інноваційних форм і методів управлінської діяльності; оптимізація спів-
відношення між єдиноначальністю, централізацією і децентралізацією в системі керівництва 
організацією; впровадження прогресивних технологій управлінської діяльності в кадровий 
менеджмент.

На стадії вдосконалення − своєчасне уточнення і внесення змін до цільових настанов із пла-
нування кадрового менеджменту, впровадження нових інноваційних технологій управлінської ді-
яльності, внесення відповідних коректив у політику та ідеологію організації, а також управлінську 
діяльність, створення необхідних умов для зміцнення потенціалу організації (мотивація, залучен-
ня професіоналів, забезпечення узгодженості в роботі органів кадрового менеджменту тощо).

У процесі розвитку організаційної структури кадрового менеджменту в ДПСУ сформу-
валися такі рівні:

1. верхній рівень організаційної структури кадрового менеджменту –управлінська ді-
яльність центрального апарату ДПСУ;

2. середній рівень організаційної структури кадрового менеджменту –регіональні управ-
ління ДПСУ;

3. нижній рівень організаційної структури кадрового менеджменту – прикордонні заго-
ни, відділи прикордонної служби, прикордонні застави, тобто підрозділи, які безпосередньо 
охороняють державний кордон.

Інституціоналізація стійкої взаємодії перерахованих вище рівнів в організаційній сис-
темі кадрового менеджменту ДПСУ забезпечується шляхом узгодженого функціонування в 
ній таких типів кадрового менеджменту: традиційне управління організацією, заснованого на 
принципі єдиноначальності; адміністративне управління організацією, що дає змогу застосо-
вувати відповідні йому адміністративні методи керівництва і управління; самоорганізація, яка 
ґрунтується на активному включенні різних категорій військовослужбовців у процеси виро-
блення, прийняття та реалізації управлінських рішень, пов’язаних з організацією охорони дер-
жавного кордону на той чи інший період його охорони (осінньо-зимовий або весняно-літній); 
організаційно-структурне управління, спрямоване на забезпечення взаємозв’язку між струк-
турними підрозділами в самій ДПСУ.

Наявність перерахованих вище типів кадрового менеджменту сприяла, з одного боку, 
стійкості ДПСУ (як організації), з іншого – розвитку в ній (ДПСУ) таких видів кадрового 
менеджменту:

– лінійний, що забезпечує прямий вплив керівника на підлеглі структурні підрозділи, 
а також зосередження у нього всіх функцій управління і повної відповідальності за прийняте 
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управлінське рішення та його результати. Лінійна структура військово-організаційного управ-
ління випливає з самої логіки військової організації та є її базовою структурою управління. 
Вона характеризується тим, що очолює кожен структурний підрозділ керівник-єдиноначаль-
ник, наділений усіма повноваженнями, який зосереджує в своїх руках всі функції управління;

– функціональний, що передбачає формальну процедуру передачі частини функцій, а 
також делегування певних повноважень, прав та відповідальності за підготовку і прийняття 
управлінського рішення відповідного органу управління, який спеціалізується на конкретній 
управлінській діяльності. У межах функціональних структур створюються осередки управ-
ління, які направляють вказівки і розпорядження нижчестоящим рівням управління та контро-
люють їх виконання;

– штабний, що ґрунтується на генеруючій ролі штабу у вирішенні завдань (службо-
вих, військових, оперативних, соціальних, матеріально-фінансових, технічних і т.п.) з охоро-
ни державного кордону. При цьому штабні органи на всіх рівнях організаційного управління 
здійснюють управлінську діяльність з організації (аналіз, планування, постановка завдань, 
контроль) і керівництва охороною кордону, а також надання допомоги керівникам у вирішенні 
соціальних проблем; 

– матричний, при якому управлінська діяльність самою організацією (ДПСУ) здійсню-
ється на основі досягнення цілей, що випливають з обстановки, що утворюється на державно-
му кордоні. Тому основна увага командира (начальника) концентрується не стільки на вдоско-
наленні окремих елементів системи управління, скільки на інтеграції всіх видів діяльності, з 
огляду на конкретні обставини (ситуації). Для цього в наявну структуру управління вводяться 
тимчасові елементи під конкретні завдання, нові управлінські зв’язки, створюються центри 
прийняття локальних управлінських рішень.

На наш погляд, оптимальне функціонування перерахованих вище видів кадрового ме-
неджменту, що входять в організаційну систему кадрового менеджменту ДПСУ, передбачає: 
1) вибір критеріїв, показників та індикаторів для оцінки різних видів організаційного управ-
ління; 2) визначення переліку завдань, покладених на кожну структуру організаційної системи 
управління; 3) попереднє визначення найбільш раціональних варіантів розподілу завдань за 
рівнями організаційної системи управління з урахуванням обстановки на державному кордоні; 
4) вибір форм, методів, способів, сил і засобів, а також визначення динаміки функціонування 
рівнів системи організаційного управління; 5) визначення значення критеріїв для альтернатив-
них варіантів і видів організаційного управління; 6) коригування переліку завдань, розподіл їх 
за рівнями, силами та засобами; 7) визначення найбільш раціональної організаційної структу-
ри, відповідно до якої оцінки критерію приймають екстремальні значення.

Наприклад, за результатами соціологічного дослідження, проведеного автором в січ-
ні-квітні 2019 р., основними критеріями ефективності організаційного управління в ДПСУ 
є: задоволеність службою (70%); авторитет керівника (61%); мотивація на успішну роботу 
(36%); якість управлінської праці (31%); дієвість управління (28%); задоволеність колективом 
(26%) та ін. Основними показниками організаційного управління виступають управлінська 
ефективність (0,522), управлінські технології (0,502), управлінські умови (0,478), управлін-
ська структура (0,474), управлінська поведінка (0,398), управлінська взаємодія (0,320), управ-
лінські відносини (0,314). (Індексні ваги визначалися від –1 до + 1). 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 
Розвиток організаційної системи кадрового менеджменту в ДПСУ тісно пов’язаний з орга-
нізаційною поведінкою, що відображає динаміку управлінських відносин між керівниками 
і підлеглими, а також організаційними структурами управління, внаслідок чого розвиток 
організаційної системи кадрового менеджменту в ДПСУ доцільно розглядати із позиції як 
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структурного (управління структурними підрозділами організації), так і поведінкового підхо-
дів (управління організаційною поведінкою). Застосування такого підходу дає змогу найбільш 
всебічно розглянути ДПСУ як державну військову організацію та розвиток у ній організацій-
ної системи кадрового менеджменту.

Можна дійти таких висновків:
1)  прикордонна служба України є складною державною військовою організацією, зу-

мовленою характером службово-бойової діяльності з охорони і захисту державного кордону;
2) розвиток організаційної системи кадрового менеджменту в ДПСУ здійснюється на 

нормативній основі її побудови та функціонування й забезпечує її цілісність, а також узгодже-
ну і взаємопов’язану управлінську діяльність усіх її структур, спрямовану на досягнення 
спільної мети кадрового менеджменту;

3) у процесі розвитку організаційної системи кадрового менеджменту у ДПСУ сфор-
мувалися і нормативно закріплені її рівні та основні підсистеми, а також види кадрового ме-
неджменту;

4) розвиток організаційної системи кадрового менеджменту в ДПСУ має свої особли-
вості, зумовлені її внутрішньоорганізаційними умовами та внутрішньоорганізаційним серед-
овищем.
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ РОБОТИ З МОЛОДДЮ 
В НОВОУТВОРЕНИХ ГРОМАДАХ

На сучасному етапі розвитку українського суспільства одним з пріоритетних напрямів діяльно-
сті держави та утворених у процесі децентралізації громад  є створення сприятливих передумов жит-
тєвого самовизначення та самореалізації молодих людей, вирішення нагальних проблем молоді щодо 
реалізації її потенціалу, підтримки її інноваційної діяльності та громадської активності. Підґрунтям 
дієвої системи соціалізації молоді має стати підготовка професійно компетентних молодіжних пра-
цівників, тобто формування суб’єктів професійної діяльності, здатних вільно та свідомо забезпечува-
ти ефективну реалізацію державної молодіжної політики. Проблеми кадрового забезпечення реалізації 
молодіжної політики в Україні залишаються відкритими як з наукової, так і з практичної точки зору. 
Тому мета цього дослідження полягає у розкритті особливостей фахової підготовки молодіжного пра-
цівника як суб’єкта здійснення державної молодіжної політики.

На нашу думку, молодіжних працівників у нинішніх умовах потрібно готувати шляхом реалізації 
кадрової політики в двох основних напрямах: шляхом удосконалення програм із підготовки, перепідго-
товки й підвищення кваліфікації молодіжних працівників; та через внесення до переліку спеціальностей 
середньої і вищої освіти нових спеціальностей у сфері молодіжної політики й затвердження відповід-
них державних освітніх стандартів, які нині відсутні.

Нами запропоновано проєкт освітнього стандарту з метою підготовки висококваліфіковано-
го фахівця з молодіжної роботи, здатного вирішувати професійні завдання та надавати можливість 
молодим людям брати активну участь у діяльності шляхом використання методів спільної діяльності 
та спільної освіти; знаходити контакт з молоддю на емоційному рівні; надавати молоді різноманітні 
можливості для навчання; підтримувати молодих людей у процесі їхнього міжкультурного навчання; 
робити свій внесок у розвиток молодіжних організацій і молодіжної політики на засадах оволодіння 
системою компетентностей.

Ключові слова: молодь, молодіжна політика, кадрове забезпечення, молодіжний працівник, 
освітній стандарт.

O. V. Akilina, A. H. Panchenko. Problems of training human resources for working with youth in 
newly formed communities

At the present stage of development of Ukrainian society, one of the priority directions of the state’s activ-
ity and those formed in the process of decentralization of communities is the creation of favorable prerequisites 
for the vital self-determination and self-realization of young people, the solution of urgent problems of youth 
in realizing its potential, supporting its innovative activity and social activity. The basis of an effective system 
of youth socialization should be the training of professionally competent youth workers, that is, the formation 
of subjects of professional activity, capable of improving freely and consciously, ensuring the effective imple-
mentation of the state youth policy. The problems of personnel support for the implementation of youth policy 
in Ukraine remain open both scientifically and practically. Therefore, the purpose of this study is to reveal the 
peculiarities of professional training of a youth worker as a subject of state youth policy implementation.

 О. В. Акіліна, А. Г. Панченко, 2019
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In our opinion, youth workers in the current context need to be prepared by implementing personnel 
policy in two main ways: by improving programs for training, retraining and training of youth workers; and by 
including in the list of secondary and higher education specialties new specialties in the field of youth policy and 
the approval of the relevant state educational standards that are currently absent.

We have proposed a draft educational standard for training a youth worker in order to train a highly 
skilled youth work professional who is able to solve professional tasks and enable young people to take an ac-
tive part in activities through the use of methods of common activity and education; find emotional contact with 
young people; providing young people with various learning opportunities; to support young people in their 
intercultural learning; to contribute to the development of youth organizations and youth policies on the basis 
of mastering the competency system.

The standard developed by us provides for educational qualification – Bachelor of Youth Work. Subject 
area: Youth Work. Orientation of the programme of study: educational-professional program with applied.

The proportion of the volumes of the general and professional components and optional parts: general 
and special (professional) competencies in the specialty – 180 ECTS credits (75%); specialization – 60 ECTS 
credits (25%). Share of training and production practices: 64.5 ECTS credits.

The first part of the program contains soft skills. Specialist competences are offered based on our expe-
rience with youth, and based on a training manual for trainers in the field of youth worker training, developed 
with the United Nations Office in Ukraine. We have also taken into account the requirements for the functional 
profile of the youth worker used by the Council of Europe.

Key words: youth, youth policy, staffing, youth worker, educational standard.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку українського суспільства одним із 
пріоритетних напрямів діяльності держави та утворених у процесі децентралізації громад  є 
створення сприятливих передумов життєвого самовизначення та самореалізації молодих лю-
дей, вирішення нагальних проблем молоді щодо реалізації її потенціалу, підтримки її іннова-
ційної діяльності та громадської активності. Підґрунтям дієвої системи соціалізації молоді 
має стати підготовка професійно компетентних, конкурентоздатних, гуманістично орієнтова-
них, кваліфікованих молодіжних працівників, тобто формування суб’єктів професійної діяль-
ності, здатних вільно та свідомо забезпечувати ефективну реалізацію державної молодіжної 
політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Приклади  успіхів громад у результаті де-
централізації, позитивний вплив цієї реформи на життя людей і розвиток громад продемон-
стровані в рамках Проєкту USAID ПУЛЬС, який Асоціація міст України реалізує за підтримки 
Агентства США з міжнародного розвитку [1]. Серед позитивних практик роботи в молодіжно-
му напрямі слід виділити: створення та запровадження сучасної системи оцінки якості роботи 
навчальних закладів загальної середньої освіти та дошкільних начальних закладів (м. Жи-
томир); впровадження інтерактивних комплексів для навчання в школах Запорізької області 
(м. Мелітополь); відкриття нових ліцеїв за кошти місцевого бюджету (м. Мелітополь, м. Бо-
риспіль); створення інклюзивно-ресурсного центру (Радивилівська ОТГ); запис до середніх 
навчальних закладів та дитячих садків міста на основі технології Blockchain (Дрогобицька 
міська рада); відкриття  сучасного мультимедійного центру в поєднанні з книжковим фондом 
(Нововодолазька ОТГ) [2]. 

Проте робота з розвитку молоді має своє коріння перш за все у неформальній освіті, роль 
якої має полягати в тому, щоб змінити життя людей та їхніх громад. Цінності та принципи ма-
ють бути невід’ємною частиною роботи з розвитку молоді та суспільства в цілому. На думку 
Джагдиш Чухан  [3], в основі цього має бути прихильність до соціальної справедливості та змін. 
Практики розвитку молоді, на думку дослідника, мають враховувати вплив влади та соціальні 
виклики у суспільстві, тобто ґрунтуватися на цінностях, спрямованих проти репресій, боротися 
з нерівністю та несправедливістю у суспільстві. У зв’язку з цим молодіжні працівники мають 
діяти як агенти соціальних змін, намагаючись розширити можливості тих, хто їх оточує. 
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Ми живемо в епоху динамічних змін, тому будь-яка політика, зокрема молодіжна, має 
бути гнучкою та враховувати всі сучасні виклики щодо розвитку молоді, підкреслює у своє-
му дослідженні  Мельвин Дельгадо [4]. За словами Дельгадо, ключовою характеристикою 
розвитку молоді в XXI столітті є участь молодих людей як суб’єктів молодіжної політики під 
фасилітуючим впливом кваліфікованих молодіжних працівників. У цьому розумінні молодь 
має розглядатися як актив, а також як клієнт, включений в освітній процес таким чином, що 
сприяє розвитку характеру, зрілості і впевненості в собі. У зарубіжних дослідженнях молодіж-
ної політики часто звертається увага як на важливість, так і на проблеми побудови позитивних 
відносин з маргінальною молоддю, що потребує від молодіжних працівників наявності відпо-
відних фахових компетентностей [5]. Залучення маргінальної молоді є серйозною проблемою 
й в українському суспільстві, оскільки ці молоді люди часто не пов’язані із середовищем, в 
якому вони живуть та не довіряють йому. Велику роль у вирішенні всіх вищеназваних про-
блем мають відігравати працівники молодіжних центрів (агентств), стверджують канадські 
дослідники [6]. 

Спираючись як на літературу, так і на результати огляду найкращих програм розвитку 
молоді, Джоді Л. Рот та Жанна Брукс-Ганн у своєму дослідженні [7]  розглядають три визначні 
характеристики цілей молодіжної програми, атмосфери та діяльності щодо розвитку моло-
ді. Ми приєднуємося до думки дослідників щодо того, що дієва молодіжна робота має бути 
спрямована перш за все на розвиток здібностей молоді та набуття нею актуальних компетен-
цій. Саме це збільшує доступ молоді до середовища, що підтримує та розширює її можливо-
сті, де дії створюють значну варіативність можливостей для отримання цілої низки навичок та 
досягнення потрібних горизонтів.

Концептуальні засади сучасної державної молодіжної політики розкрито у працях В. Ба-
чигіна, В. Борзова, М. Головатого, В. Головенько, Н. Комарова, А. Матвієнко, Я. Немирів-
ського, М. Стадника, І. Хохленкова, О. Яременко та інших. Наукові публікації Ю. Березкіна, 
С. Григор’єва, І. Зимньої, А. Панової, А. Пригожина, Є. Холостової присвячені питанням ста-
новлення соціальної освіти, розкриттю змісту та головних функцій професійної діяльності со-
ціальних працівників. Проте затребувані компетентності сучасного молодіжного працівника 
відрізняються від стандартного набору компетентностей соціального працівника, які передба-
чені відповідним освітнім стандартом. 

Проблеми кадрового забезпечення реалізації молодіжної політики в Україні залишають-
ся відкритими як з наукової, так і з практичної точок зору. На нинішньому етапі розвитку теорії 
і практики державної молодіжної політики в Україні бракує наукових досліджень, практичних 
розробок, які б пропонували ефективні технології молодіжної роботи щодо вдосконалення 
нормативно-правового забезпечення здійснення державної молодіжної політики, врегулюван-
ня суспільно-політичних та економічних проблем.

Мета статті полягає у розкритті особливостей фахової підготовки молодіжного праців-
ника як суб’єкта здійснення державної молодіжної політики.

Виклад основного матеріалу. Міністерством молоді та спорту України разом із пред-
ставниками державного та громадського секторів розроблено модель реалізації молодіжної 
політики в умовах децентралізації [9], у якій на регіональному рівні відповідальність за реа-
лізацію такої політики перебуває в рамках підходів, запропонованих на національному рівні, 
зокрема в межах Державної програми «Молодь України». На цьому рівні також можуть бути 
розроблені та ухвалені регіональні програми, орієнтовані на потреби молоді з урахуванням 
місцевих особливостей. На місцевому рівні  децентралізація передбачає збільшення відпові-
дальності на місцях, перегляд можливостей для реалізації молодіжної політики, відповідно до 
функцій основних гравців.
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Соціологічне дослідження «Молодь України – 2017» [10] показало, що опитана молодь 
переважно «дещо знає» про реформу децентралізації (42,7%), а взагалі «нічого не знає» – 
13,6%. На запитання:  «Чи відчуваєте ви будь-які зміни для молоді, що відбуваються після 
об’єднання громад?» 46,6% респондентів відповіли, що не відчувають жодних змін, ще 40,7% 
не змогли відповісти впевнено. На запитання: «Чи готові ви особисто брати активну участь 
у процесі розбудови та розвитку вашої ОТГ?» лише 37,0% відповіли «так» або «скоріше так, 
ніж ні». Більше половини опитаних молодих людей вважають, що місцева влада не враховує 
думку молоді під час ухвалення рішень (57,3%). Водночас 52,3% молодих людей готові долу-
чатися до громадських ініціатив своєї громади. Отже, дослідження виявило наявну проблему, 
що пов’язана з участю молоді, яку неможливо вирішити без відповідного кадрового забезпе-
чення молодіжної роботи.

Як зазначалося раніше, кадрове забезпечення реалізації молодіжної політики є найваж-
ливішою системою заходів із розвитку молодіжної інфраструктури для органів державної вла-
ди і місцевого самоврядування. Воно має бути спрямоване на розвиток системи підготовки, 
перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців органів управління у сфері молодіжної 
політики. 

Реалізація Програми «Молодіжний працівник» розпочалася у 2014 році за підтримки 
Програми розвитку ООН України, у співпраці з Міністерством молоді та спорту України та 
разом з Державним інститутом сімейної та молодіжної політики. Впровадження зазначеної 
Програми  в Україні – це унікальна можливість підвищити професійний рівень діючих пред-
ставників державних службовців та громадських об’єднань, які працюють з молоддю. 

Основними завданнями Програми є [11]:
1) підвищення компетентностей фахівців молодіжної сфери щодо формування та реалі-

зації державної політики у молодіжній сфері шляхом проведення короткострокових навчаль-
них курсів на всеукраїнському, регіональному і місцевому рівнях;

2) узагальнення інформації про випускників Програми та кращих практик молодіжної 
роботи в Україні;

3) налагодження ефективного діалогу між органами державної влади та інститутами 
громадянського суспільства задля сприяння розвитку молоді в Україні;

4) консультування молоді щодо участі у формуванні державної політики у молодіжній 
сфері;

5) обмін кращими міжнародними й національними практиками молодіжної роботи та 
реалізації молодіжної політики.

Реалізація Програми здійснюється на всеукраїнському, регіональному та місцевому рів-
нях і базується на принципах партнерства, а також засадах неформальної освіти. Ми погоджу-
ємся з Л.В. Прудиус щодо значення неформальної освіти у публічній політиці [12]. Проте су-
часні виклики молодіжного середовища й масштаби наявних проблем потребують активного 
залучення до підготовки кадрів для молодіжної роботи інституцій формальної освіти.

Ми вважаємо, що у нинішніх умовах молодіжних працівників потрібно готувати шля-
хом реалізації кадрової політики в двох основних напрямах: 

– шляхом удосконалення програм із підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфі-
кації молодіжних працівників; 

– через внесення до переліку спеціальностей середньої і вищої освіти нових спеціаль-
ностей у сфері молодіжної політики та затвердження відповідних державних освітніх стан-
дартів, які нині відсутні.

У рамках нашого дослідження ми пропонуємо проєкт освітнього стандарту для під-
готовки молодіжного працівника. Проте ми розуміємо, що впровадження такого стандарту 
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потребує участі Міністерства соціальної політики України стосовно внесення спеціальності 
«Молодіжний працівник»  до Класифікатора професій та спеціальностей та Довідника квалі-
фікаційних характеристик професій працівників.

Розроблений нами стандарт передбачає освітню кваліфікацію – бакалавр з молодіжної 
роботи. 

Ціль навчання: підготовка висококваліфікованого фахівця з молодіжної роботи, здат-
ного вирішувати професійні завдання та надавати можливість молодим людям брати актив-
ну участь у діяльності шляхом використання методів спільної діяльності та спільної освіти; 
знаходити контакт з молоддю на емоційному рівні; надавати молоді різноманітні можливості 
для навчання; підтримувати молодих людей у процесі їх міжкультурного навчання; робити 
свій внесок у розвиток молодіжних організацій і молодіжної політики на засадах оволодіння 
системою компетентностей.

Теоретичний зміст предметної галузі: молодіжна робота.
Орієнтація освітньої програми: освітньо-професійна програма з прикладною орієн-

тацією.
Співвідношення обсягів загального і професійного складників та вибіркової ча-

стини: загальні та спеціальні (фахові) компетентності за спеціальністю – 180 кредитів 
ЄКТС (75%); спеціалізація – 60 кредитів ЄКТС (25%), з них: дисципліни вільного вибору 

Таблиця 1
Загальні компетентності молодіжного працівника

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати  складні спеціалізовані задачі  
та практичні проблеми у сфері  молодіжної роботи, 

що передбачає застосування теорій та методів відповід-
них наук та характеризується комплексністю

і невизначеністю умов
Загальні компетентності 

(ЗК)
ЗК-1 Здатність до адаптації, креативності, генеру-

вання ідей та дій у новій ситуації
ЗК-2 Здатність до абстрактного мислення, аналі-

зу, синтезу та встановлення взаємозв’язків 
між соціальними явищами та процесами

ЗК-3 Здатність до застосовування концептуаль-
них і базових знань, розуміння предметної 
галузі молодіжної роботи

ЗК-4 Здатність здійснювати усну і письмову кому-
нікацію професійного спрямування держав-
ною та іноземною мовами

ЗК-5 Навички використання інформаційно-ко-
мунікаційних технологій для пошуку, об-
роблення, аналізування та використання ін-
формації з різних джерел

ЗК-6 Здатність працювати в команді та нала-
годжувати міжособистісну взаємодію під 
час вирішення професійних завдань

ЗК-7 Цінування та повага до різноманітності та 
мультикультурності

ЗК-8 Здатність діяти на основі етичних міркувань, 
соціально відповідально і свідомо.
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з  каталогу – 20 кредитів ЄКТС. Частка навчальних та виробничих практик: 64,5 кредитів 
ЄКТС (26,9%).

Стосовно блоку інтегральної та загальних компетентностей ми пропонуємо орієнтува-
тися на загально визнані soft skills (див. табл. 1).

Блок фахових компетентностей складений нами на основі власного досвіду роботи з 
молоддю, а також спираючись на навчальний посібник для тренерів у сфері підготовки моло-
діжних працівників, розроблений  Мiнiстерством молоді та спорту України разом із Престав-
ництвом ООН в Україні та Державним інститутом сімейної та молодіжної політики [13]. 
Також ми врахували вимоги щодо функціонального профіля молодіжного працівника, який 
використовується Радою Європи [14] (див. табл. 2).

Реалізація запропонованого освітнього стандарту передбачає такі результати (див. табл. 3).
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, 

молодіжних працівників у нинішніх умовах потрібно готувати шляхом реалізації кадрової 
політики в двох основних напрямах: шляхом удосконалення програм із підготовки, перепід-
готовки й підвищення кваліфікації молодіжних працівників; через внесення до переліку спе-
ціальностей середньої і вищої освіти нових спеціальностей у сфері молодіжної політики та 
затвердження відповідних державних освітніх стандартів, які нині відсутні.

Нами запропоновано проєкт освітнього стандарту з метою підготовки висококваліфі-
кованого фахівця з молодіжної роботи, здатного вирішувати професійні завдання та надавати 

Таблиця 2
Фахові компетентності молодіжного працівника

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК)

ФК-1 Здатність до розробки ефективної молодіжної по-
літики та до застосування отриманих знань у прак-
тичній діяльності

ФК-2 Здатність аналізувати стан молодіжної політики
ФК-3 Вміння ефективно реалізовувати соціальні програ-

ми, спрямовані на розв’язання актуальних проблем 
у сфері молодіжної політики

ФК-4 Здатність до участі у конкурсі соціальних проєктів 
і конкурсі на виконання соціального замовлення

ФК-5 Здатність до володіння практичними аспектами 
проєктного менеджменту

ФК-6 Здатність застосування  компетентнісного підходу 
до оцінки кваліфікації, до розуміння функціональ-
ного профіля молодіжного працівника, який вико-
ристовується Радою Європи

ФК-7 Здатність створювати та організовувати ефективні 
навчальні комунікації, поєднувати індивідуальні й 
групові форми роботи; надавати молодим людям 
відповідні рекомендації і зворотний зв’язок; вияв-
ляти різноманітні специфічні потреби навчання

ФК-8 Здатність формувати та демонструвати лідерські 
якості та поведінкові навички

ФК-9 Розуміти принципи психології та використовувати 
їх у професійній діяльності, зокрема щодо мотива-
ції молоді до творчості та знаходження контакту з 
молоддю на емоційному рівні
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Таблиця 3
Результати підготовки молодіжного працівника

Знання та розу-
міння

ПРН-З-1 Володіти знаннями принципів, завдань та механізмів ефек-
тивної молодіжної політики; сфер та інструментів участі 
молоді в процесі розробки та впровадження політики

ПРН-З-2 Володіти знаннями національних та світових практик парт-
нерства між державними і недержавними організаціями 

ПРН-З-3 Розуміти сутність та особливості реалізації конкурсу соці-
альних проєктів і конкурсу на виконання соціального за-
мовлення

ПРН-З-4 Володіти базовими знаннями в галузі проєктного менедж-
менту

ПРН-З-5 Володіти знаннями особливостей роботи з молодіжною 
аудиторією, основних принципів та методів роботи з мо-
лоддю

ПРН-З-6 Володіти знаннями основних характеристик компетентніс-
ного підходу до оцінки кваліфікації, функціонального про-
філю молодіжного працівника

Застосування 
знань та розумінь

ПРН-У-1 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунту-
вання рішень у сфері молодіжної політики

ПРН-У-2 Демонструвати здатність грамотно спілкуватись в усній та 
письмовій формі державною та іноземною мовами

ПРН-У-3 Демонструвати спроможність застосовувати новітні техно-
логії у професійній діяльності, готовність і  здатність шля-
хом самоосвіти, вивчення позитивного досвіду, удоскона-
лювати свої лідерські навички

ПРН-У-4 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 
громадсько свідомо на основі етичних міркувань (моти-
вів), повагу до різноманітності та міжкультурності, пропа-
гувати толерантність і активну взаємодію з представника-
ми інших культур

ПРН-У-5 Демонструвати навички розробки рекомендацій щодо роз-
витку партнерства для забезпечення молодіжної роботи на 
регіональному / локальному рівнях

ПРН-У-6 Виявляти навички формулювання цілей і завдань проєкту, 
планування проєкту, проведення SWOT-аналізу, розробки 
бюджету проєкту, аналізу та оцінки результатів проєкту, 
маркетингове планування  та навички презентації проєкту

ПРН-У-7 Виявляти навички використовувати набір різноманітних 
методів і технологій навчання

ПРН-У-8 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 
роботи

ПРН-У-9 Показувати навички обґрунтування дієвих інструментів 
мотивування молоді

ПРН-У-10 Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів 
команди до стресової ситуації, знаходити засоби до її ней-
тралізації



192 ISSN 2310-9653   Публічне управління та митне адміністрування, № 3 (22), 2019

Регіональне управління та місцеве самоврядування

можливість молодим людям брати активну участь у діяльності шляхом використання методів 
спільної діяльності та спільної освіти; знаходити контакт з молоддю на емоційному рівні; на-
давати молоді різноманітні можливості для навчання; підтримувати молодих людей у процесі 
їх міжкультурного навчання; робити свій внесок у розвиток молодіжних організацій і моло-
діжної політики на засадах оволодіння системою компетентностей.

Розроблений нами стандарт передбачає освітню кваліфікацію – бакалавр з молодіжної 
роботи та потребує відкритого обговорення з метою подальшого удосконалення.
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МАРК Е. ГЕНСОН ПРО ШЛЯХИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
ПУБЛІЧНИХ ІНСТИТУЦІЙ ДЕРЖАВИ

Марк Е. Генсон, американський філософ, педагог, у своїй дослідницькій діяльності осмислює полі-
тичні системи, моделі управління, професійно-бюрократичну взаємодію, менеджмент, основи мотива-
ції, організаційні комунікації тощо. Окреслене має особливе значення для осмислення та застосування 
у процесі реалізації суспільних змін. В Україні розпочато низку публічних реформ, особливе значення для 
нового рівня розвитку держави має адміністративна реформа, яка покликана змінити статус органів 
влади на місцях, відповідальність та зміст їх суспільної роботи. Спроби розпочати реформу публічної 
влади були декілька разів, але то політичної волі було не досить, то зміни були поверховими: від заміни 
вивісок та проведення перепідпорядкування. Такі дії зазвичай залишали стару авторитарну систему 
управління, не змінювали стан речей у владних структурах, а відповідно, деякою мірою погіршували си-
туацію в регіонах, поглиблювали надмірну централізацію управління територією, нівелювали принципи 
самоврядування та бюджетування, які в процесі діяльності стали тягарем для державного розвитку. 
На місцях, як завжди, чекали фінансових субвенцій для вирішення окремих проблем територій (доро-
ги, соціальні об’єкти, благоустрій території тощо), йшло відторгнення місцевої влади від вирішення 
проблем території та поглиблювало деструктивні процеси (корупція, зловживання у фінансовій сфері, 
поглиблення процесів ускладнення соціального стану територій тощо). Так далі справи не могли йти, 
сутнісні та глибинні зміни управління територіями розпочались, нехай потрохи, але перерозподіл по-
вноважень, фінансових ресурсів та сфери відповідальності за стан речей уже здійснено. Відповідаль-
ність та ресурси (матеріальні, фінансові) передано/прийнято від центру на місцевий рівень. Повно-
важення депутата та голови громади тепер наповнені конкретикою для вирішення місцевих проблем 
соціального розвитку території.

Ключові слова: демократизація, децентралізація, деконцентрація, делегування, деволюція, ре-
гіональна влада, бюрократія, повноваження, місцеві органи самоврядування, сільський/міський голова, 
уповноважена/посадова особа, місцевий бюджет, субвенція, відповідальність.

Yе. I. Borodin, I. M. Bezena. Mark E. Henson on the ways of democracy and decentralization of 
public state institutions

Mark E. Genson, an American philosopher, educator, analyze political systems, models of manage-
ment, professional and bureaucratic interaction, management, the basics of motivation, organizational com-
munication etc. It is of particular importance for understanding and applying the process of implementing 
social change. A number of public reforms have been launched in Ukraine, and administrative reform is of 
particular importance for a new level of state development, which aims to change the status of local author-
ities, accountability and content of their social work. Attempts to initiate the public authority reform have 
been done several times, but there was not enough political willpower, changes were superficial: there was 
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only replacing signboards or applying re-subordination. Such actions, as a rule, left the old authoritarian 
system of government, did not change the state of affairs in power structures, and accordingly to some extent 
exacerbated the situation in the regions, deepened the excessive centralization of territorial governance, 
eliminated the principles of self-government and budgeting, which in the process of activity became a burden 
for the state development. At local level, as usual, financial subventions to address specific territorial prob-
lems (roads, social facilities, land improvement, etc.) were eliminated, local authorities were discouraged 
from solving territorial problems, and deepened destructive processes (corruption, abuse in the financial 
sphere, deepening complication processes of social status of territories, etc.). Thus, things could not go fur-
ther in this way, substantial and profound changes in the management of the territories gradually began, but 
the redistribution of powers, financial resources and responsibility for the state of affairs has already been 
implemented. Responsibility and resources (material, financial) were transferred/accepted from the center 
to the local level. The powers of the deputy and the head of the community are now filled with specifics for 
solving local problems of social development of the territory.

Key words: democratization, decentralization, deconcentration, delegation, devolution, regional power, 
bureaucracy, powers, local self-government, village/city mayor, authorized representative/official, local budget, 
subvention, responsibility.

Постановка проблеми. Сучасні суспільні реформи – це завжди системна діяльність 
публічної влади, спрямована на пошук та формування нової моделі розвитку, яка приведе до 
покращення економічного розвитку, рівня життя та ефективної діяльності суспільної систе-
ми. Ініціатори змін/реформ, розпочинаючи нові стратегії діяльності в державі, мають здійс-
нити низку послідовних кроків: по-перше, розуміти зміст суспільної проблеми та мати нову 
ідеологію; по-друге, окреслити її реальний стан; по-третє, вивчити досвід інших держав 
у зазначеному питанні, визначити ризики процесу та стратегію; та по-четверте, ініціатор 
публічної реформи формує траєкторію процесу змін, адаптуючи зовнішній досвід до осо-
бливостей внутрішніх. 

Потрібно відзначити, що владні інституції України неодноразово робили спроби розпо-
чати структурні реформи наприкінці 90-х років ХХ століття та на початку 2000-х років. Але 
реально лише у 2014 році було розпочато новий політичний курс, який надав ефективний 
поштовх до окреслення нових стратегій і перспектив розвитку держави та регіонів. Таким 
чином було розпочато ключову суспільну реформу – адміністративну й управлінську, які спря-
мовано на демократизацію та децентралізацію публічної сфери суспільства. Суть децентралі-
заційної реформи окреслювалась у такому: вибудовування нової моделі суспільної діяльності 
громади, взаємин між центром та регіонами; перерозподіл повноважень і відповідальності 
публічної влади.

Сучасні аспекти і концептуальні підходи до перспективи розвитку публічної влади ви-
значають особливу вагу через новий рівень менеджменту та публічних комунікацій для за-
провадження реформи, а також структурних і результативних змін у публічній сфері держави. 
У цьому аспекті актуалізується низка сутнісних питань суспільної реформи: стратегія, діяль-
ність, провідники реформи, моніторинг процесів, прозорість планування та прийняття рішень 
і ефективність результатів роботи. Відповідно, набуває особливої ваги питання співставлення 
теорії та практики реалізації суспільних реформ.

Як найперше, сучасні науковці, досліджуючи окреслені концепти публічних процесів у 
суспільстві, осмислюють теоретичні світогляди, зіставляючи їх із практичними процесами ді-
яльності і творення змін, роблять власні прогнози та перспективи. Американський дослідник 
Марк Е. Генсон належить до таких науковців, які активні у дослідженнях та оцінках ефектив-
ності суспільних реформ. Його науковими узагальненнями були окреслені загальні тенденції 
США та низки європейських країн, які віднайшли нові бачення змісту сучасної демократизації 
і децентралізації публічної сфери суспільства. 
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Мета дослідження – дослідити актуальні наукові ідеї Марка Е. Генсона щодо демокра-
тизації і децентралізації суспільних відносин, загальних процесів і місії посадових осіб від 
центрального до регіонального рівня.

Виклад основного матеріалу. Завершальні роки ХХ століття окреслили перед цивілі-
зованим світом нові виклики, серед яких постала потреба у розширенні демократичних ос-
нов держави, переході до нової політики, орієнтованої на перерозподіл владних повноважень, 
укріплення економічної спроможності громад у вирішенні інфраструктурних питань і поси-
лення впливу людського потенціалу на вказані аспекти.

Наукові ідеї Марка Е. Генсона можна розділити на групи: теоретичні аспекти (понятій-
ний апарат, теоретичні концепти демократизації суспільства); практична діяльність (публічні 
системи, діяльність публічних і посадових осіб, управлінська діяльність та рішення, демокра-
тичні процедури діяльності тощо).

Концептуально-теоретичні та діяльнісні процеси публічної влади концентруються: 
по-перше, зусилля, спрямовані на формування нового нормативно-правового забезпечення 
реформи (конституційних та законодавчих змін); по-друге, розроблення стратегічних цілей та 
програм діяльності по структурних змінах, які трансформують суть організації публічної вла-
ди; по-третє, діагностування та аналітично-регулюючі аспекти діяльності, які спрямовано на 
отримання позитивних і ефективних результатів у соціально-економічній сфері суспільства – 
успіху та нового рівня життя громадян; по-четверте, коригування курсу реформ, стратегії та 
діяльності; по-п’яте, долучення до процесів реформи громадян. 

Можна стверджувати, що публічні інституції створюються в державі та формуються лю-
диною, яка обіймає посади у владній структурі, саме від їх зусиль залежить рівень реалізації 
реформи й отримання позитивних суспільних результатів. Марк Е. Генсон окреслив думку, що 
публічні організації є ще «людськими системами» тому, що всі процеси залежать від людини, 
від її статусу – суб’єктивного фактора особи, яка має повноваження або без таких повнова-
жень [1, с. 158]. 

У зазначеному проблемному полі для національного суспільства актуальними є ретран-
сляція окремих наукових поглядів та оцінок Марка Е. Генсона щодо структурних змін у кра-
їнах, а саме демократизацію та децентралізацію. Окреслені публічні зміни, відповідно, при-
скорять процеси ефективних суспільних трансформацій, створять передумови для долучення 
людини, громадянина до публічної діяльності та поглиблять сфери демократизації в державі.

Незаперечно, що структурні зміни/реформи будь-якої сфери діяльності суспільства 
завжди сприймаються як публічний управлінський процес «зверху до низу» та взаємної кому-
нікації «знизу до верху», передбачають системну зміну змісту стратегії розвитку і пріорите-
тів діяльності. Окреслені тенденції суспільної діяльності певною мірою призводять до стану 
«стресу» та «конфлікту» для суспільства та державних і регіональних структур влади, праців-
ників публічної сфери. Адже вищезазначені процеси зорієнтовані на особистість/людину як 
основу суспільного середовища й ефективного розвитку країни. Її діяльність спрямована не 
тільки на задоволення власних потреб, а й виконання суспільно значимих функцій та досяг-
нення стратегічних орієнтирів. Марк Е. Генсон висловлює думку, що «…стресове напруження 
є об’єктивним і притаманним для всіх соціальних систем…» [1, с. 67]. 

На наше переконання, наукові концепти Марка Е. Генсона досить актуальні щодо про-
цесів трансформацій і реформування публічної системи держави, її окремих сфер діяльності 
(сфера соціальних інституцій: публічна державна і місцева влада, правоохоронна система, су-
дова влада, освіта, медицина, культура тощо); посадові особи, яким держава делегувала окре-
мі повноваження; перерозподіл владних повноважень «центр–регіон», сфери їх відповідаль-
ності; принципи ефективності управління та моделі врядування. 



197ISSN 2310-9653   Публічне управління та митне адміністрування, № 3 (22), 2019

Регіональне управління та місцеве самоврядування

Дослідження двох нероздільних суспільних процесів, які окреслені основними поняття-
ми «демократизація» та «децентралізація», Марк Е. Генсон здійснював на основі вже раніше 
проведених змін публічної системи організації влади, аналізував суспільні процеси в краї-
нах, де реалізовувались публічні реформи. Ми відзначаємо, що сутність процесів поглиблення 
демократії і її процеси зрозумілі для більшості суспільства, але водночас зі змістовими пи-
таннями децентралізації, новими повноваженнями публічної влади, громади та суспільства 
здебільшого виникає різночитання. 

Адже ключові ідеї процесів демократизації та децентралізації окреслено саме у послі-
довному переході країни від моделі авторитаризму, «імперського минулого», суцільної цен-
тралізації, бюрократизації і засилля чиновницького апарату до моделі суспільства демократії, 
нового рівня владної, фінансової й управлінської децентралізації, відповідальних провідни-
ків реформ. Демократизація суспільного життя, яка спрямована на новий концепт публічної 
влади: прозорість, відкритість, підзвітність влади за ефективність діяльності, злагодженість 
діяльності, активну комунікацію органів влади та інших суб’єктів діяльності. Відповідно, змі-
нюється статус громадян, який переходить від стану пасивних спостерігачів до громадсько 
активних учасників суспільних процесів.

Оцінивши всі складники суспільного розвитку, ми прогнозуємо, що для реалізації 
нової національної моделі публічної системи має пройти складний етап активних суспіль-
них реформ (від правового супроводу до процесів реалізації) та чіткого встановлення міс-
ця регіону у державі. Тому, провівши оцінювання перспективи для їх ефективної реалі-
зації, ми визначаємо, що процеси демократизації та децентралізації мають сформувати 
нову модель взаємин між центром і регіонами, нові сфери і виміри повноважень, сегменти 
маркетингової діяльності, бюджетування та відповідальності за соціально-економічний 
розвиток громади [1, с. 275].

Нині отримало нового змісту тлумачення поняття «децентралізація», що це – «систе-
ма управління, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів 
самоуправління; розширення прав низових органів управління; скасування або послаблення 
централізації», а «демократизувати – це здійснювати демократизацію чого-небудь, наближати 
до демократизму, …народності.., …активності і широкої участі народу у здійсненні всіх захо-
дів» [2, с. 213–218]. Децентралізацію як нову реальність і форму діяльності можна визначити 
по таких векторах роботи: децентралізація адміністративна, бюджетна децентралізація, по-
літична децентралізація, децентралізація керування, децентралізація обліку, децентралізація 
постачання, децентралізація управління тощо.

Марк Е. Генсон визначає ключові думки з питання сучасної демократичної моделі, про-
тистояння принципів змістових складників понять «централізація» та «децентралізація». Він 
окреслює думку, що всі змістові складники суспільних явищ включають суб’єктивний/люд-
ський фактор. Тому саме його «…поведінка <…> залежить від індивідуального бачення…» 
[1, с. 13]. Процес організаційної діяльності і прийняття рішення уповноваженими особами – 
це теж діяльність, яка впливає на процеси суспільного розвитку, результати та наслідки пу-
блічної діяльності органу влади. 

Зазначене питання перебуває у полі зору різних наук: державного управління, менедж-
менту, політології, психології, маркетингу тощо. У науковому середовищі здійснено певне 
число емпіричних досліджень про процеси, процедури та механізми людської діяльності, яка 
спрямована на прийняття публічних рішень щодо регулювання суспільних процесів. Адже 
демократичне суспільство прагне ідеалу сучасного стану громади, а існування предметного 
світу, його властивості, зв’язки та відношення через конкретну діяльність людини, яка формує 
реальний світ об’єднаної громади. 
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Отже, суперечність/конфлікт між людиною та конкретною суспільною ситуацією, її 
індивідуальним або суспільним життям може загострюватися, а це відповідно поглиблює/
інтенсифікує внутрішні процеси індивідуальної самосвідомості, спонукає до активної ді-
яльності, яка несе пристосувальний або творчий характер. У цьому контексті знаковими є 
індивідуальні громадсько-ціннісні тестери: соціальні норми і цінності людини, її індивіду-
альний вибір спрямований на певні особистісні результати, бачення свого призначення в 
суспільстві тощо. 

У сучасному стрімкому високотехнологічному суспільстві актуалізується проблема ре-
зільєнтності особистості, яка окреслюється в індивідуальній здатності і наявності потенці-
алів системи зберігання стійкості від впливів зовнішніх та внутрішніх загроз, має внутріш-
ні психолого-емоційні запаси для здолання конкурентних перешкод. Для держави, громади, 
особистості окреслені тенденції є значимими у суспільному вирі сучасних демократичних/
недемократичних тенденцій. 

У науково-дослідницькій літературі поняття «менеджмент», його тлумачення та засто-
сування залежить від належності до наукової теорії: класичної організації, соціальних систем, 
відкритих систем. А відповідно, Марк Е. Генсон, досліджуючи вищевказані наукові теорії ме-
неджменту, висловлює концепти про відносини груп людей у процесах управлінської діяль-
ності [1, с. 17–18]:

Класична теорія Теорія соціальних 
систем

Теорія відкритих 
систем

Спільне бачення ефективної моделі діяльності та послідовності індивідуального 
поступу до окресленої стратегічної мети, наявність впливу на управлінські 
процеси особи, яка наділена суспільними і публічними повноваженнями

Відмінне: про 
відносини груп 
людей в проце-
сах управлін-
ської діяльності

використання бюрократич-
ної структури і процесів 
організаційного контролю 
стимулювало б раціональну, 
результативну та дисциплі-
новану поведінку, зробило б 
можливим досягнення чіт-
ко окреслених цілей, …на 
верхівці чіткої піраміди ко-
манд…

природна орієнтація 
враховує.., як лю-
дина насправді по-
водиться всередині 
організації, ніж те, 
як вона мала би по-
водитися…

наголошується на 
стосунках організації 
з довкіллям, відбува-
ється спроба плану-
вати і програмувати 
події, … ключем до 
ефективності і ре-
зультативності робо-
ти … є здатність зби-
рати, організовувати і 
використовувати ін-
формацію…

Отже, людина/особистість, яка перебуває у публічному просторі, несе відповідальність 
за процеси, діяльність та ефективність роботи соціальної інституції, відповідно, має плану-
вати і визначати стратегію змін у суспільстві. Марк Е. Генсон висловив думку про особливу 
місію керівника, його «…вміння передбачати потреби і проблеми тоді, коли ще можна контро-
лювати ситуацію», «посилення комунікації», «бути обережнішим у своїх діях», «пов’язаних 
з процесом змін», «моделі» реальної ситуації <…> той, хто робить вибір, сам створює … 
«визначення ситуації» [1, с. 19]. 

Посадова особа публічного процесу має створювати ефективну організаційну діяль-
ність і отримувати суспільно значимий результат, від її позиції, активності і послідовності за-
лежить новий рівень динамічного суспільного розвитку. Адже публічна влада певною мірою є 
бюрократичною за методами адміністрування, але впливає на стабільність і передбачуваність 
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людської поведінки та своєю чергою постає негнучкою, а «…індивідуальна ініціатива стає 
платою за посилення безпосереднього нагляду…» [1, с. 40]. 

Прикладом зазначеного слугують процеси реформи публічних інституцій, актуалізу-
ються внутрішні та зовнішні комунікативні процеси: по вертикалі – зверху до низу та знизу 
до верху; по горизонталі – від одного суб’єкта публічної влади іншому, тощо. Марк Е. Генсон 
визначив особливе значення суспільної комунікації: по-перше – «…між людьми можуть ви-
никнути ситуації непорозуміння через комунікаційні, ціннісні бар’єри, відмінності у способах 
життя, очікуваннях, розбіжностях у системах мислення…»; по-друге – «…кількості і варіатив-
ності проблем, які можуть виникнути, немає меж.., до проблем можна підходити з «головою», 
аналогічно, якщо навчитись розглядати їх, використовуючи різноманітні теорії та перспек-
тиви…»; по-третє – «…складно приймати рішення, коли вибір залежить від перспективи 
(обраної позиції)» [1, с. 20].

Зіставивши різні наукові погляди М. Вебера, Р. Мертона, Г. Фейола, Ф. Тейлора та ін. 
про систему організації влади, світоглядні принципи посадових осіб соціальної інституції, 
переосмислюючи їхні погляди, Марк Е. Генсон відзначає, що «з одного боку, бюрократичну 
модель схвалюють і поважають за її вклад в ефективність, з іншого – вона викликає побою-
вання і критику як система, що закріпачує своїх працівників – деякий тип ефективної розу-
мової в’язниці», а «…науковий менеджмент організації… як механічний апарат, побудований 
за кресленнями, створений для досягнення конкретної мети» [1, с. 29]. Співставлення теоре-
тичного та практичного аспектів діяльності публічної інституції має на сучасному етапі клю-
чову суспільну основу, адже її оптимальність, послідовність та ефективність є складниками 
системності індивідуальної діяльності та ефективного результату для суспільства.

Як підмічає Марк Е. Генсон, деякі аспекти діяльності посадових осіб публічної сфе-
ри, які визначаються «харизматичним характером провідника, що вселяє віру і вірність їй, а 
їм належить відповідно влада», згідно з їхнім статусом та посадою визначається «законність 
контрольного впливу», наглядача над своїми підлеглими, постають основою діяльності в ор-
ганізації [1, с. 28]. Адже від позиції провідника залежить вирішення значного числа питань 
публічного процесу: вибір перспективи, спрямування людських та матеріальних ресурсів, до-
сягнення зазначеної мети з мінімальними затратами.

Також дослідник відзначає, що саме Генрі Фейол ввів до наукового застосування по-
няття «адміністративний процес» та визначив направленість діяльнісних зусиль менеджмен-
ту організації на: планування, внутрішню організацію, керування, координацію діяльності 
та контроль процесу; виокремлення таких принципів: знати/розуміти персонал; запобігати 
проявам некомпетентності; знати умови угоди; бути прикладом; періодично перевіряти зміст 
роботи; проводити аналіз і консультування; створювати дух єдності, ініціативи і діяльності; 
централізації та децентралізації; порядок і справедливість; підпорядкування індивідуального 
духу, дисципліни, повноваження [3]. Таким чином, окреслюючи проблеми розвитку публічної 
влади та її посадовців у контекстах структурних реформ держави, які спрямовано на сутнісну 
зміну стратегій і пріоритетів соціальних інституцій суспільства, можна досягнути за рахунок 
зовнішніх та внутрішніх чинників.

До того ж Марк Е. Генсон висловлює думку, що гнучкість управлінських процедур ін-
ституційної діяльності і рутинізації їх процесів визначають також, що за процедурами при-
йняття управлінського рішення окреслюються три типи децентралізації: «деконцентрація», 
«делегування» і «деволюція» [1, с. 35–38]. 

Науковець висловлює думку з окремих питань управлінських рішень, першим типом 
процедури є «деконцентрація», відповідно, це перенесення завдань і обсягу роботи на підроз-
діли цієї ж підпорядкованої системи публічної влади. Причому передача частини повноважень 
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проходить відповідним особам у регіонах, що здійснюється в централізованій державі, при-
чому зберігається значний вплив вищого органу управління на вказану структурну одиницю.

Другий тип визначає чинники для розуміння поняття та його змісту, а саме «делегуван-
ня» – перенесення повноважень прийняття рішень з вищого на нижчий ієрархічний рівень. 
Делеговані повноваження нижчого рівня не можуть переступати за рамки, встановлені «зго-
ри». Владні повноваження повністю не делегуються, оскільки головні виконавці залишаються 
відповідальними за дії своїх підлеглих структур. 

Третім типом управлінського процесу постає «деволюція» – форма децентралізації, 
змістом якої є повне перенесення повноважень до автономної одиниці, яка може діяти неза-
лежно. Поки що «деволюція» влади і повноважень не стала загальним явищем, однак спосте-
рігається створення нових управлінських структур за її змістом. І тому, наприклад, «прива-
тизація» постає як форма «деволюції», для якої характерна передача контролю над деякими 
автономними одиницями чи завданнями, в ході якої відповідальність переходить з державного 
у приватний сектор. 

Процес передачі від центру прав до органів місцевого самоврядування у процедурах 
прийняття рішень, ведення самостійної фінансової та управлінської діяльності практично вже 
має місце в реальному житті. Деволюція включає у свій зміст те, що органи місцевого само-
врядування в правовому полі набувають статусу незалежного суб’єкта публічного права та 
суб’єкта адміністративного рівня, за яким вищий орган виконавчої влади держави (Кабінет 
Міністрів України) може здійснювати лише опосередкований контроль.

Провівши аналіз ситуації та ретранслюючи окреслені аспекти на процеси деволюції в 
системі освіти України, ми дійшли таких висновків: у приватному секторі характеризується 
появою привілейованих шкіл, наявністю у них внутрішньої охорони, системи безпеки, іншим 
новим типом керування, системами і моделями навчання, контролем якості й ефективності 
освітньої діяльності. Аналогічні процеси проходять у будь-якій сфері діяльності суспільства: 
передача автошляхів на обслуговування приватним національним та іноземним фірмам; за-
провадження нових форм господарювання і механізмів надання комунальних послуг з обслу-
говування житлового фонду, прибирання та утилізації сміття; розширення мережі пасажир-
ських перевезень на територіях малих та великих громад тощо. 

Ми також хочемо відзначити, що загальною тенденцією всіх трьох типів є централізація 
влади. Вона проявляється у тих випадках і тоді, коли публічна діяльність окремої частини чи її 
делеговані повноваження переходять на вищі рівні структури організації. Децентралізація «не 
є радикальним переміщенням влади та повноважень»; зазвичай вона «реалізується зважено, 
дозовано» [1, c. 37]. У ході рейтингування всіх зазначених чинників потрібно збалансовано 
оцінювати ефективність управління порівняно з іншими орієнтирами в керівництві соціаль-
ними системами. Адже класична теорія менеджменту з її раціональним підґрунтям не врахо-
вує чинники нераціонального світу, який проявляється у формах: випадковості, спонтанності, 
особистісному або загальнолюдському факторі, національній ментальності тощо.

Ключовим питанням демократизації є «політика, яка формується під впливом владних 
центрів: внутрішніх та зовнішніх; усередині чи поза урядом; усередині чи поза країною» 
[1, с. 371]. Адже країна з демократичним урядом звітує перед електоратом та враховує запити 
виборців, відповідно, це є одним з індикаторів концепту сталого розвитку території. А відпо-
відно, тенденції у мережі території мають пройти в процесах децентралізації процеси оптимі-
зації їх числа та інтенсифікації змісту діяльності.

З огляду на окреслене виникає слушне питання: чому в процесах децентралізації є різні 
результати в громадах? Оцінюючи стан речей, ми розуміємо, що є соціальні, економічні, по-
літичні та інфраструктурні чинники, які впливають на процеси прискорення розвитку грома-
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ди або стримують його розгортання. Але, оцінюючи рівень розвитку території, в окреслених 
умовах актуалізується думка Марка Е. Генсона, що «<...> причина – позиція провідника, <...> 
тональність діяльності будь-якої організації, що задає керівник, та успіх справи можуть до-
сить-таки залежати від його вміння пожвавити життя ієрархії і дати їй мрію, <...> справжня 
робота провідника полягає у розплутуванні проблем, які створюють інші <...>» [1, с. 178]. 

Особлива публічно-інституційна проблема – оцінка ефективності діяльності соціальної 
інституції, основною метою якої є: своєчасно визначити критерії оцінювання рівня, якості 
і повноти надання публічної послуги; якісний показник залучення громадян до процедури 
обговорення, прийняття рішення і реалізації планів. Адже, виходячи з окресленого, актуа-
лізується питання відповідності змісту та якості публічної послуги, яка надалі визначатиме 
стратегічну перспективу інфраструктурного розвитку території, наступної реалізації соціаль-
них проєктів, спрямованих на покращення рівня життя громади й особистості, наближення 
її змісту до громадян. Процедури оцінювання ефективності діяльності адміністративних по-
слуг у демократичній громаді проводить: публічна інституція, громада та окремі громадяни. 
Марк Е.Генсон відзначає, що «<...> проведення змін – нелегка справа, <...> поки не буде роз-
роблено поняттєвого засобу для діагностування причин та не буде створено альтернативних 
форм діяльності організації, нам доводиться миритись з неможливістю реалізації наших очі-
кувань<...>» [1, с. 351].

На нашу думку, у цьому контексті соціальної проблеми найбільш суттєвим є питання 
про спроможність публічної влади до формування стратегії розвитку, на випереджаючі дії та 
консолідоване управління розвитком соціальної інституції громади. На наше переконання, 
ефективні та якісні показники змісту діяльності соціальної інституції визначають декілька 
загальних чинників: об’єктивні, які окреслюються потребами суспільства/громади в індивіду-
альному розвитку людини, що, відповідно, супроводжується появою нових ідей, рішень, форм 
діяльності і реалізації докорінних змін та організаційних технологій; суб’єктивні – реалізація 
політики провідних сил у суспільстві/громаді, організаційні ідеї та практики провідників ді-
яльності громади тощо. 

Водночас постають такі актуальні організаційні питання публічної сфери нової громади: 
спроможність до забезпечення випереджаючого розвитку її системи соціальних інституцій; 
посилення індивідуального, гуманного та творчого начала в громадській діяльності; створен-
ня сприятливих передумов для всебічного розвитку особистості; індивідуалізація та диферен-
ціація соціальних груп громади; перехід на особистісно зорієнтовані технології діяльності; 
формування громадсько активних громадян із загальнолюдськими цінностями; бюджетування 
та реєстрації об’єктів власності (заклади, землі, об’єкти спільної власності) тощо. Процеси 
децентралізації дають змогу громаді стабілізувати соціально-економічну ситуацію, подолати 
наявні суперечності між різними рівнями публічної влади, реалізувати ефективні взаємини 
між центром та регіонами, наблизити надання адміністративних послуг до запитів громадян. 

Висновки. Отримані результати свідчать, що наукові погляди Марка Е. Генсона окрес-
лили: актуальність реформи з демократизації і децентралізації; новий рівень розвитку соціаль-
них інституцій суспільства; гнучкість системи до громадсько-суспільних проблем; регіональ-
на система має бути регулятором: стратегічних, організаційних, фінансових, матеріальних, 
людських та кадрових ресурсів нової громади; рівень владної комунікації по вертикалі та по 
горизонталі, яка впливає на процеси публічного управління; ключовою фігурою всіх рефор-
маторських процесів є людина, її професійна і громадська діяльність; ефективність публічної 
влади визначає якість життя, маркетингу та сталого розвитку громади й особистості. 

У такий спосіб публічна влада має створювати передумови для забезпечення народовлад-
дя, прозорості і демократичності її діяльності. Основною умовою поглиблення  демократії в 
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суспільстві є перерозподіл владних повноважень, відповідальності, бюджетування та інфра-
структурних ресурсів, від центрального до регіонального рівня. Нарешті, основною запору-
кою у зміцненні державності, зростанні рівня соціально-економічного розвитку регіонів та 
країни стають процеси залучення громадян до врядування в громадах, що надаватиме можли-
вості для повної реалізації основоположних принципів демократії і свободи.

Всі зазначені похідні ідеї Марка Е. Генсона є досить актуальними для розвитку демо-
кратії та проведення децентралізації України. На реалізації відповідних концептів потрібно 
зосередити всю організаційну роботу системи публічної влади і громадян, які є суб’єктами 
демократії нової громади. Автори окреслили проблеми наступних досліджень: нові ідеї Мар-
ка Е. Генсона з моніторингу та організації змін, перерозподілу повноважень між центром та 
регіонами, новими механізмами управління комунальними об’єктами та територіями, співп-
раці з недержавними суб’єктами громади.
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КОМУНІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ 
НАЛАГОДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ І СУСПІЛЬСТВА

У статті визначено, що для реалізації стратегій та програм соціально-економічного розвит-
ку територіальних громад мають бути забезпечені стратегічне планування комунікаційної діяльно-
сті та розроблення комунікаційних стратегій. Місцеве самоврядування є своєрідним комунікаційним 
майданчиком взаємовідносин між громадянським суспільством і державою, тому формування довіри 
громадянами до органів публічної влади напряму залежить від того, наскільки ефективно працюють і 
взаємодіють органи місцевого самоврядування з населенням.

Визначено, що комунікаційна стратегія органу місцевого самоврядування – це організована, пла-
нова, націлена на підтримку довгострокових стратегічних цілей розвитку територіальної громади ді-
яльність в інформаційно-комунікаційному просторі, яка має бути задокументованою у вигляді плану 
дій. Мета комунікації органу місцевого самоврядування полягає в мобілізації підтримки реалізації стра-
тегії громадськістю та основними групами заінтересованих сторін для успішного виконання її цілей і 
завдань. Встановлено, що розробка і реалізація комунікаційних стратегій має не тільки забезпечувати-
ся фахівцями з комунікацій, а й бути під керівництвом голови місцевої ради.

На підставі узагальнення зарубіжного досвіду про процес стратегічного планування у сфері ко-
мунікацій встановлено, що процес розробки комунікаційних стратегій має складатися з 5 етапів: аналіз 
(ситуації, аудиторії та комунікації); стратегічний дизайн (комунікаційні цілі, вибір каналу, плану реалі-
зації та плану моніторингу й оцінки); розробка та тестування; впровадження та моніторинг; оцінка 
та планування.

Встановлено, що за результатами стратегії має бути сформовано комунікаційну матрицю за 
такими параметрами: цільова аудиторія; стратегічне завдання та очікувана зміна поведінки; ключові 
повідомлення (меседжі); інформаційний продукт / матеріали для обґрунтування; інформаційні приводи; 
канали комунікації; оцінка / зворотний зв’язок.

Перспективами подальших наукових досліджень визначено обґрунтування комунікаційної інфра-
структури місцевого самоврядування, що є важливою умовою для реалізації комунікаційних стратегій.

Ключові слова: комунікаційні стратегії органу місцевого самоврядування, комунікаційна матри-
ця, комунікаційний потенціал місцевого самоврядування, довіра до влади.

K. S. Lozovska. Communication strategies as an instrument for establishing effective interaction of 
local self-government and society

The article determines that strategic planning of communication activities and development of commu-
nication strategies must be provided for the implementation of strategies and programs for socio-economic 
development of territorial communities. Local self-government is a kind of communication platform of relations 
between civil society and the state, so the formation of citizens’ trust in public authorities directly depends on 
how effectively local self-government bodies work with and interact with the population.

It is determined that the communication strategy of the local government is an organized, planned, 
aimed at supporting the long-term strategic goals of development of the territorial community activities in the 
information and communication space, which should be documented in the form of an action plan. The goal of 
communication with the local government is to mobilize support for the implementation of the strategy by the 
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public and the main stakeholder groups for the successful fulfillment of its goals and objectives. It is established 
that the development and implementation of communication strategies should be provided not only by commu-
nication specialists, but also under the guidance of the chairman of the local council.

Strategic planning in the sphere of communication at the local level involves the following management 
decisions: defining strategic communication goals; identification of priority public groups as well as expected 
response; coordination of priority channels and methods of communication; financial provision.

Based on the generalization of foreign experience on the strategic planning process in the field of com-
munications, it is established that the process of developing communication strategies should consist of 5 stag-
es: analysis (situations, audiences and communications); strategic design (communication goals, channel se-
lection, implementation plan and monitoring and evaluation plan); development and testing; implementation 
and monitoring; assessment and planning. Additional components of communication strategies are the PR-press 
plan, the crisis communication plan and the Digital strategy.

It is established that according to the results of the strategy, a communication matrix should be formed 
according to the following parameters: target audience; strategic task and expected change in behavior; key 
messages (messages); information product / substantiation materials; newsbreak; communication channels; 
rating / feedback.

Prospects for further research determine the rationale of the communication infrastructure of local gov-
ernment, which is an important prerequisite for the implementation of communication strategies.

Key words: communication strategies of the local self-government body, communication matrix, commu-
nication potential of local self-government, trust in authorities.

Постановка проблеми. Важливу роль у процесі досягнення стратегічних цілей роз-
витку територіальної громади, а саме реалізації програм соціально-економічного розвитку, 
відіграє якісна цілеспрямована та ефективна комунікація органів місцевого самоврядування з 
цільовими аудиторіями. Для досягнення визначених стратегіями і програмами цілей має бути 
сплановано комунікаційний процес, що передбачає узгодження позицій органу влади і тери-
торіальної спільноти. Ця потреба особливо актуалізується на місцевому рівні, де влада мак-
симально наближена до громадянина, що передбачено реформою децентралізації, а запит на 
отримання якісної та своєчасної інформації про її діяльність є об’єктивним правом кожного 
члена територіальної громади.

Європейською хартією місцевого самоврядування визначені право і спроможність ор-
ганів місцевого самоврядування здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою пу-
блічних справ в інтересах місцевого самоврядування [5]. Громадяни мають право на участь 
в управлінні державними справами, що передбачає найтісніший контакт з органами місце-
вого самоврядування та є одним із демократичних принципів врядування і підґрунтям де-
мократичного політичного режиму. Саме на цьому рівні відбувається тісна взаємодія влади 
та громадськості, що потребує налагодженого комунікаційного процесу з метою консенсу-
су, вибору оптимальних шляхів розвитку тощо. Активна роль у цьому процесі покладаєть-
ся на органи місцевого самоврядування, які мають залучати до процесу прийняття важливих 
управлінських рішень представників територіальних громад, вчасно інформувати та вивчати 
і враховувати громадську думку в управлінській діяльності. Тобто місцеве самоврядування є 
своєрідним комунікаційним майданчиком взаємовідносин між громадянським суспільством 
і державою. Формування довіри громадянами до органів публічної влади і держави загалом 
напряму залежить від того, наскільки ефективно працюють і взаємодіють органи місцевого 
самоврядування з населенням. Тому має бути запропоновано практичний інструмент комуні-
каційної взаємодії органів публічної влади і громадськості на місцевому рівні, що сприятиме 
формуванню дієздатності територіальних громад.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема комунікаційної взаємодії органів 
місцевого самоврядування і територіальних громад є доволі дослідженою у галузі публічного 
управління. Є низка наукових досліджень, де розглядаються питання розвитку комунікацій: як 



205ISSN 2310-9653   Публічне управління та митне адміністрування, № 3 (22), 2019

Регіональне управління та місцеве самоврядування

способу вирішення проблем на місцевому рівні, в реалізації компетенцій органами місцевого 
самоврядування, в аспекті взаємодії влади і громадян тощо. Зазначені питання було дослідже-
но у працях Г. Дзяна і М. Андріїва [4], Н. Карпчук [6], Н. Кокора [8], Д. Коника [9], О. Михай-
ловської [10], О. Руденка, Л. Усаченко [11], С. Штурхецький [11; 14−15] та ін., де також було 
започатковано науковий дискурс щодо необхідності запровадження такого виду стратегічного 
планування, як комунікаційні стратегії, однак не було запропоновано підходи до розробки та 
її складових компонентів. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування процесу розробки комунікаційних стратегій, 
основних етапів та складових компонентів, що дасть змогу органам місцевого самоврядування 
уніфікувати комунікаційний процес та покращити взаємодію з територіальними громадами. 

Виклад основного матеріалу. З огляду на відсутність стратегічного планування в пу-
блічних комунікаціях комунікаційним стратегіям відводиться роль стратегічних планів із нала-
годження взаємодії органів влади і суспільства, який передбачає застосування дієвого підходу 
до планування дій в інформаційно-комунікаційному просторі у процесі досягнення визначе-
них стратегічних цілей розвитку територіальної громади. Вони мають виконувати супровід-
ну комунікаційну роль у реалізації програм соціально-економічного розвитку територіаль-
них одиниць через стратегічне планування, впровадження місцевих соціальних і культурних 
програм. Вони є практичним інструментом у залученні інвестицій, створенні привабливого 
іміджу відповідних територій, розвитку рекреаційного і туристичного потенціалу, співпраці з 
бізнесом тощо [15, с. 274]. 

На цьому також наголошує Д. Коник, зазначаючи, що розробка і реалізація комунікацій-
ної стратегії дасть змогу органу місцевого самоврядування: забезпечити вчасне поширення 
доступної та достовірної інформації щодо відповідної тематики; сприяти впровадженню прак-
тик та поведінки представників цільових аудиторій, які є пріоритетними для органу влади; 
забезпечити ефективну комунікацію з усіма стейкхолдерами, у тому числі і пріоритетними ці-
льовими аудиторіями; використати для ефективної комунікації весь наявний потенціал органу 
місцевого самоврядування та його партнерів; якнайширше використати в комунікаційній ро-
боті методи двосторонньої комунікації [9, с. 49], а також пришвидшити процес реформування, 
управління змінами та перейти від моделі «інформування» до моделі «комуніціювання», тобто 
ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з територіальною громадою, шляхом 
таргетизації останніх у цільові аудиторії. Важливим аспектом ефективного комунікаційного 
процесу на місцевому рівні є цілеспрямована інформаційна взаємодія з окремими групами 
територіальної спільноти, що об’єднуються на підставі спільності цінностей, проблем та став-
лення до конкретної ситуації.

Комунікаційна стратегія – це документ, який має бути розробленим після ухвалення від-
повідної стратегії чи програми соціально-економічного розвитку окремої галузі чи території. 
Призначення комунікаційних стратегій – планування дій органу місцевого самоврядування в 
інформаційному просторі з метою донесення до цільових аудиторій − як територіальної гро-
мади, так і інших визначених груп осіб (загальнодержавного та навіть міжнародного рівня) 
− повідомлень про місію та стратегічні цілі.

Також варто зазначити, що у вітчизняному науковому дискурсі є певні розбіжності в 
термінологічному полі щодо визначення понять «комунікаційна стратегія» і «комунікативна 
стратегія», що пояснюється не розведенням понять «комунікаційний» і «комунікативний», 
хоча в обох  випадках результатом комунікації є вплив на реципієнта та обмін інформацією, 
інформаційна взаємодія. Комунікативний – стосується мовця, мовлення та спілкування (живої 
істоти), а комунікаційний – стосується способу передавання, транслювання інформації, виро-
блення та передача окремих інформаційних продуктів. 
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Наприклад, І. Борисова комунікативну стратегію визначає як спосіб організації мовлен-
нєвої поведінки відповідно до задуму комунікантів. У ширшому розумінні, на її думку, ко-
мунікативна стратегія – це надзадача мовлення, що диктується практичними цілями мовця, 
спосіб реалізації задуму, що передбачає відбір фактів та їх подання у певному висвітленні 
з метою впливу на інтелектуальну, вольову та емоційну сферу адресата [2, с. 85]. Такого ж 
підходу дотримується Ф. Бацевич, який зазначає, що стратегія мовленнєвого спілкування, або 
комунікативна стратегія, – оптимальна реалізація інтенцій мовця щодо досягнення конкретної 
мети спілкування, тобто контроль і вибір дієвих ходів спілкування і гнучкої їх видозміни в 
конкретній ситуації [1, с. 133]. Т.А. ван Дейк характеризує комунікативну стратегію як ознаку 
когнітивних планів, які є загальною організацією певної послідовності комунікативних дій 
і включають ціль або цілі взаємодії, реалізація яких передбачає кілька способів, вибір яких 
регулюється комунікативною стратегією [3, с. 272]. На думку Є. Клюєва, мовленнєва страте-
гія – це сукупність запланованих мовцем і реалізованих у комунікативному акті теоретичних 
ходів, спрямованих на досягнення комунікативної цілі [7, с. 18]. 

За О. Іссерсом, комунікативна стратегія – це розроблені відповідно до цілі взаємодії пра-
вила, оргресурси і послідовність комунікативних дій, яких дотримується учасник комунікації. 
Комунікативні стратегії поділяють на інструментальні і функціональні. До функціональних 
він зараховує соціально-прагматичну комунікативну стратегію, спрямовану на формування 
заінтересованості суб’єктів у подальшій взаємодії, тобто суб’єкти комунікації будь-якого типу 
прагнуть до розвитку відносин [12, с. 177]. Такий поділ дав змогу визначити, що функціональ-
ний вид комунікативних стратегій є стратегіями комунікаційними, тобто такими, що передба-
чають використання ресурсної (технічної та часової) складової частини передавання певної 
інформації, тобто вибудовування довготривалої інформаційної взаємодії суб’єкта в різних си-
туаціях із різними учасниками за допомогою різних інструментів та комунікаційних каналів.

Комунікаційна стратегія органу місцевого самоврядування – це організована, планова, 
націлена на підтримку довгострокових стратегічних цілей розвитку територіальної громади 
діяльність в інформаційно-комунікаційному просторі, яка має бути задокументованою у ви-
гляді плану дій. Стратегічною метою комунікацій є встановлення довіри між органом міс-
цевого самоврядування і його цільовими аудиторіями (стейкхолдерами), які є важливими та 
здатними впливати на його діяльність. В основу комунікаційних стратегій закладаються кін-
цева мета, прогнозоване бажане, уявлення про результат, який має бути досягнутий спільними 
зусиллями. Такими цілями, на думку С. Штурхецького, в місцевому самоврядуванні можуть 
бути місцеві виборчі кампанії, залучення інвестицій, розвиток бізнесу, активізація громад-
ської участі у прийнятті рішень тощо [14, с. 281]. У цьому разі йдеться, швидше, про цілі 
комунікацій тактичного рівня, які автор називає ситуаціями, і такі цілі можуть бути покладені 
в основу загальної комунікаційної стратегії відповідного органу місцевого самоврядування, 
адже основна мета комунікацій стратегічного рівня – раціональне та ефективне використання 
комунікаційних можливостей та потенціалу в досягненні стратегічних цілей, що визначені 
стратегією соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці.

Комунікаційна стратегія органу місцевого самоврядування – це орієнтований на заін-
тересовані сторони та громадськість підхід сприяння добровільним змінам знань, ставлення 
та діяльності територіальної громади до запропонованих змін, що, зрештою, сприятиме до-
сягненню цілей і завдань стратегії соціально-економічного розвитку. Стратегічна мета кому-
нікації органу місцевого самоврядування полягає в мобілізації підтримки реалізації стратегії 
громадськістю та основними групами заінтересованих сторін для успішного виконання її ці-
лей і завдань. Тому головне завдання для органу місцевого самоврядування полягає у чіткій 
ідентифікації цільових аудиторій, які мають бути відображені в комунікаційній стратегії, їхня 
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таргетизація має відбуватись на підставі різноманітних соціокультурних, вікових, освітніх, 
ціннісних, поведінкових та інших чинників, які беруться до уваги під час розробки ключових 
повідомлень.

У зв’язку з реформою децентралізації деякі об’єднані адміністративно-територіаль-
ні одиниці розробляють комунікаційні стратегії, однак це, швидше, виняток із правил, ніж 
обов’язкова умова забезпечення стратегічного планування комунікаційної діяльності. Це по-
яснюється відсутністю єдиного методологічного підходу до їх розробки та помилковим твер-
дженням, що реалізація комунікаційних стратегій – це завдання винятково фахівців чи підроз-
ділів із комунікацій. Стратегічне планування у сфері комунікацій має бути під керівництвом 
голови місцевої ради, адже воно передбачає прийняття таких управлінських рішень: визначен-
ня стратегічних комунікаційних цілей; ідентифікація пріоритетних груп громадськості (цільо-
ві аудиторії), а також очікувана реакція кожної з них на повідомлення, які передаватимуться 
органом місцевого самоврядування; узгодження пріоритетних каналів та методів комунікації; 
фінансове забезпечення.

У такому разі звернемось до міжнародного досвіду у сфері реалізації комунікаційної 
політики та стратегічного планування у сфері комунікацій, де таку політику визначено інстру-
ментальним засобом, що забезпечує ідентичність, інтеграцію, повагу та демократію, сприяє 
покращенню розуміння громадян, що впливає на вдосконалення діяльності публічних інсти-
тутів і політики [17; 16].  В основу комунікаційних стратегій і ключових повідомлень, адре-
сованих цільовим аудиторіям, покладено такі принципи, на яких ґрунтується комунікаційна 
політика ЄС: право на інформацію та свобода висловлювань; інклюзивність, яка передбачає, 
що усі громадяни мають право отримувати інформацію, що становить громадський інтерес, у 
доступній для сприйняття формі та різноманітними каналами; усім має надаватись допомога з 
розвитку навичок доступу та використання інформації; різноманітність – повага до усіх точок 
зору усіх громадян протягом публічних обговорень; усі мають право брати участь у вислов-
ленні точок зору, бути почутим та вступати в діалог із тими, хто приймає рішення [18].

Основні етапи розробки і реалізації комунікаційної стратегії було детально розроблено 
координаційною групою з питань програми ЮНІСЕФ у «Положенні написання комунікацій-
ної стратегії програм розвитку», яке було розроблено як практичний посібник для фахівців із 
розвитку для керівництва процесом написання комунікаційної стратегії програми чи проекту, 
яка підтримує таку програму задля досягнення визначених цілей, особливо соціальних чи по-
ведінкових [19]. Процес розробки має містити 5 етапів: 

1) аналіз (ситуації, аудиторії та комунікації, тобто поведінкові характеристики учасника 
та аналіз каналів зв’язку);

2) стратегічний дизайн – комунікаційні цілі, вибір каналу, плану реалізації та плану мо-
ніторингу й оцінки;

3) розробка та тестування – включаючи розробку повідомлень та попереднє тестування;
4) впровадження та моніторинг – включаючи розбудову потенціалу;
5) оцінка та планування [19, с. 9].
У процесі розробки комунікаційних стратегій варто використати підхід COMBI, тобто 

комунікацію для впливу на поведінку, що передбачає 10 кроків для моделі планування кому-
нікацій: 1) відповідність загальнодержавній меті; 2) результати – це цілі поведінки, що очіку-
ються державою; 3) проведення ситуаційного аналізу точного поведінкового результату. Це 
комплекс аналізів, що передбачають поточну ситуацію, комунікаційний потенціал, SWOT- 
аналіз, очікування споживачів, вартість, зручність, позиціонування, конкурентів, ситуацію в 
комунікаціях (спілкуваннях), він є необхідною передумовою розробки програми; 4) загаль-
на стратегія досягнення визначених поведінкових результатів, розробка повідомлень та його 
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пре-тестування; 5) план дій; 6) управління, опис структури управління реалізацією; 7) моніто-
ринг; 8) оцінка впливу; 9) планування, яке передбачає календарний графік виконання та план 
реалізації; 10) бюджет [19, с. 10].

За результатами розробки комунікаційної стратегії має бути сформовано комунікаційну 
матрицю за такими параметрами: цільова аудиторія; стратегічне завдання та очікувана зміна 
поведінки; ключові повідомлення (меседжі); інформаційний продукт / матеріали для обґрун-
тування; інформаційні приводи; канали комунікації; оцінка / зворотний зв’язок. Така матриця 
є необхідною для здійснення загальної оцінки ефективності комунікації стратегії та окремих 
її заходів і моніторингу. 

Процес розробки та реалізації комунікаційних стратегій органами місцевого самовря-
дування є нелінійним і може бути поділений між різними групами: оцінювання, аналіз та 
проектування (етап розробки); впровадження розробленого плану, моніторинг і оцінка (етап 
реалізації). Процес розробки має важливе значення, тому що вибудовує фундамент, на якому 
здійснюватиметься комунікація. 

Моніторинг результатів комунікації означає проведення періодичних перевірок для ви-
значення правильності та ефективності вжитих заходів та запланованих дій. У процесі ре-
алізації комунікаційної стратегії за результатами проміжних моніторингів та оцінок перед-
бачається внесення змін до стратегії. У процесі моніторингу кількість показників має бути 
оптимальною, вони мають бути легко здійснюваними і періодично поширюватися протягом 
усього життєвого циклу комунікаційної стратегії, діяльності.

Також у процесі розробки основної комунікаційної стратегії органу місцевого самовря-
дування передбачається розробка допоміжних: прес/PR-план, план антикризових комуніка-
цій, Digital-стратегії [13]. Прес/PR-план визначає конкретні кроки у взаємодії зі ЗМІ: преса, 
радіо, телебачення тощо і має тісний зв’язок із загальною комунікаційною стратегією. План 
антикризових комунікацій розробляється на підставі аналізу ситуації (SWOT-аналізу) та пе-
редбачає комплекс антикризових та антиризикових заходів, коли треба швидко долати кризу/
конфлікт, формується в окремий план антикризових комунікацій, який має бути включений у 
комунікаційну стратегію. 

Характер комунікації та рівень залучення громадян до процесу прийняття рішень ви-
значає ефективність діяльності органу місцевого самоврядування. У процесі розробки стра-
тегічних комунікаційних планів варто враховувати, що взаємодії відбуваються не тільки по 
вертикалі, але й по горизонталі. Отже, для ефективної комунікації мають бути використані 
такі підходи: увага (наскільки розроблені повідомлення привертають увагу цільових аудито-
рій), ідентифікація (суб’єкта та джерела інформації), позивний інтерес, довіра (до джерела 
та змісту інформації), доступність (інформація має бути подана «зрозумілою» мовою), асо-
ціативність (можливі асоціації знакової системи повідомлень), динамізм (мотивація до дій у 
результаті отриманого повідомлення) [6]. Такий підхід дасть змогу оцінити ефективність за-
планованих і реалізованих комунікаційних заходів та слугувати інструментом об’єктивного 
аналізу докладених комунікаційних зусиль і ресурсів.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Та-
ким чином, можемо зазначити, що у процесі налагодження ефективної взаємодії органів міс-
цевого самоврядування і населення має бути забезпечене стратегічне планування публічних 
комунікацій, практичним інструментом якого є комунікаційна стратегія. Процес розробки ко-
мунікаційних стратегій має складатися з 5 етапів: аналіз (ситуації, аудиторії та комунікації, 
каналів зв’язку); стратегічний дизайн (комунікаційні цілі, вибір каналу, плану реалізації та 
плану моніторингу й оцінки); розробка та тестування; впровадження та моніторинг; оцінка та 
планування. За результатами стратегії має бути сформовано комунікаційну матрицю за такими 
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параметрами: цільова аудиторія; стратегічне завдання та очікувана зміна поведінки; ключові 
повідомлення (меседжі); інформаційний продукт / матеріали для обґрунтування; інформаційні 
приводи; канали комунікації; оцінка / зворотний зв’язок. 

Такий підхід до організації комунікаційної діяльності органом місцевого самоврядуван-
ня сприятиме підвищенню довіри до їх діяльності та формуванню дієздатності територіальних 
громад. Перспективами подальших наукових досліджень у цьому напрямі можемо визначити 
наукове обґрунтування формування комунікаційної інфраструктури місцевого самоврядуван-
ня, що є важливою умовою для реалізації комунікаційних стратегій.
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АКТИВІЗАЦІЯ МОЛОДІЖНОГО ЛІДЕРСТВА 
В НОВОУТВОРЕНИХ ГРОМАДАХ

Питання ролі молоді у процесах децентралізації є одним із головних для молодіжної політики 
України. Завдяки реформі децентралізації молодь у громаді повинна отримати можливості для са-
мореалізації та шанс зробити особистий внесок у розвиток своєї території. Тому завданням пред-
ставників державної влади й місцевого самоврядування повинно стати створення в громаді умов, 
у яких молоде покоління відчуло б свої реальні можливості та побачило б їх реалізацію на практиці 
через успішні приклади. Метою дослідження є аналіз тенденцій державної молодіжної політики в 
Україні в умовах децентралізації та пошук інструментів, що стануть дієвими для активізації участі 
молоді в житті об’єднаної громади. Велику роль у вирішенні зазначеної проблеми повинні відігравати 
молодіжні центри (простори), і, перш за все, через сприяння молоді щодо опанування лідерських ком-
петентностей. Загалом, значуще залучення молоді, якому сприяє молодіжне лідерство, слід виділити 
як ключовий механізм для позитивного розвитку молоді в громадах. Ключові концепції, пов’язані з по-
зитивним розвитком, передбачають таке: заснований на сильних сторонах підхід до розширення прав 
і можливостей для залучення молоді; нарощування потенціалу і позитивних результатів для молоді 
та молодіжних центрів; орієнтовані на молодь спільні дослідження, які сприяють просуванню цих 
позитивних результатів.
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Особливим пріоритетом молодіжної політики в Україні повинен стати розвиток мережі моло-
діжних центрів і просторів європейського зразка, які за своєю суттю є осередками практичної роботи 
з молоддю щодо формування її лідерських компетентностей. 

Серед пріоритетних завдань на рівні громад слід виділити такі: використання малозайнятих 
об’єктів державної та комунальної власності для роботи з молоддю; стимулювання наявних закладів 
формальної освіти щодо організації роботи з молоддю у позанавчальний час і впровадження лідерських 
компетентностей у чинні освітні програми; сприяння розвитку мережі відкритої роботи з молоддю, 
враховуючи як географічний аспект території, так і різноманіття заходів.

Ключові слова: молодь, молодіжна політика, молодіжні центри, лідерські компетентності, де-
централізація, громада.

M. M. Stadnyk, V. P. Udovichenko, V. V. Pavliuk. Activating youth leadership in established communities
The question of the role of youth in the process s decentralization is one of the main youth policies for 

Ukraine. Through decentralization reform, youth in the community should be given opportunities for self-fulfill-
ment and a chance to make a personal contribution to the development of their territory. A sociological survey 
“Youth of Ukraine – 2017” has identified a problem that has to do with youth participation in decentralization 
processes. However, the Youth and Community: Changes for the Future, developed under the USAID PULSE 
Project, implemented by the Ukrainian Association of Cities with the support of the US Agency for International 
Development, can see positive developments in engaging youth in community work. Goal this study is to analyze 
the trends of the state youth policy in Ukraine in terms of decentralization and search tool matches that will 
be effective for enhancing youth participation unified community. Youth centers have a major role to play in 
addressing this problem (spaces) and above all, through the promotion of leadership skills by young people.

Key concepts related to positive development include the following: a strengths-based approach to em-
powering young people; capacity building and positive s result s youth and youth agencies; youth-focused 
collaborative research that promotes these positive outcomes.

A particular priority of youth policy in Ukraine should be the development of a network of European 
centers of youth and spaces, which are, in their essence, centers of practical work with young people.

Among the priorities at the community level are the following: use of low-income state and communal 
property for youth work; stimulation of existing formal education institutions for organizing youth work after 
school hours and introducing leadership competencies in existing educational programs; promoting the devel-
opment of an open youth work network, taking into account both the geographical aspect of the territory and 
the variety of activities.

Key words: youth, youth policy, youth centers, leadership competencies, decentralization, community.

Постановка проблеми. Питання ролі молоді у процесах децентралізації є одним із го-
ловних для молодіжної політики України. Завдяки реформі децентралізації молодь у громаді 
повинна отримати можливості для самореалізації та шанс зробити особистий внесок у розви-
ток своєї території. Тому завданням представників державної влади й місцевого самовряду-
вання повинно стати створення в громаді умов, у яких молоде покоління відчуло б свої реальні 
можливості та побачило б їх реалізацію на практиці через успішні приклади. Велике значення 
має формування ефективної моделі молодіжної роботи на місцевому рівні, яка б дала можли-
вості молодій людині для розвитку та реалізації себе і, головне, бачення себе в майбутньому 
громади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Соціологічне дослідження «Молодь Украї-
ни – 2017» [1] виявило проблему, яка пов’язана з участю молоді у процесах децентралізації. 
Проте у виданні «Молодь і громада: зміни заради майбутнього» [2], розробленому у межах 
Проєкту USAID ПУЛЬС, який Асоціація міст України реалізує за підтримки Агентства США 
з міжнародного розвитку, можна побачити позитивні зрушення щодо залучення молоді до ро-
боти в громадах. 

Велику роль у вирішенні зазначеної проблеми повинні відігравати молодіжні центри 
(простори), і, перш за все, через сприяння молоді щодо опанування лідерських компетентно-
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стей. Ми розділяємо бачення Корлісс Бін, Меган Харлоу й Тані Форнеріс [3] щодо помилково-
го перенесення досвіду дорослого лідерства на практику лідерства у молодіжному середови-
щі. В літературі є прогалина щодо досвіду лідерства серед школярів і молодих людей. Молоді 
люди відчувають свою першу формальну організацію в школі, і з цього критичного періоду 
мають розроблятися моделі лідерства. Для підтвердження зазначених ідей у дослідженні Кор-
лісс Бін, Меган Харлоу й Тані Форнеріс проведено огляд програм розвитку лідерства для мо-
лодих людей з 2003 по 2015 роки з використанням електронних баз даних: Scopus, PubMed і 
Science direct. 

Міністерством молоді та спорту України разом із представниками державного та гро-
мадського секторів, місцевого самоврядування, експертами, молодіжними лідерами розробле-
но модель реалізації молодіжної політики в умовах децентралізації. Ця модель формує новий 
підхід, що враховує кращі зарубіжні практики – від «роботи з молоддю» до «молодіжної уча-
сті». Вони ґрунтуються на міжсекторальній взаємодії і враховують територіальні особливості 
молодіжної роботи відповідно до конкретних потреб молоді [4]. 

Теоретичними засадами підходів до лідерського виховання та соціалізації молоді стали 
праці таких вітчизняних учених, як: Є. Бистрицький, О. Вінніков, О. Головенько, В. Крав-
ченко, І. Кресіна, М. Михальченко, О. Палій, М. Пашков, В. Ребкало, Ф. Рудич, В. Скура-
тівський, А. Ткачук, М. Шевченко та інші. У контексті досліджуваної проблеми громадські 
організації виступають одним із головних соціальних інститутів соціалізації особистості й 
соціальним регулятором відносин молоді й суспільства, проте не слід недооцінювати значен-
ня формальної освіти. Останні дослідження, пов’язані з розвитком лідерських, патріотичних 
якостей молоді та її соціалізації, в межах формальної освіти проведені І. Парубчак, В. Ярошо-
вич, А. Губченко, А. Хмировою [5–7]. Водночас питання щодо використання конкретних форм 
реалізації молодіжної політики на рівні громади залишаються відкритими як у науковому, так 
і в практичному аспектах. 

Мета статті – проаналізувати тенденції державної молодіжної політики в Україні в умо-
вах децентралізації та віднайти інструменти, що стануть дієвими для активізації участі молоді 
в житті об’єднаної громади. 

Виклад основного матеріалу. На розвиток молодіжної політики в умовах децен-
тралізації спрямована програма USAID «DOBRE». Тут також доречно згадати глобальний 
проєкт ЮНІСЕФ – U-Report. Це – міжнародний молодіжний проєкт Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ), який через SMS та онлайн-опитування з’ясовує ставлення молоді до різних 
аспектів суспільного життя, тобто U-Report можна розглядати як інструмент, завдяки яко-
му молодь може впливати на те, що для неї важливо. Одним із пріоритетів впровадження 
молодіжної політики на рівні громади є створення та забезпечення діяльності молодіжних 
центрів. Проте, згідно з даними U-Report, лише 1,3 % молоді в Україні входить до моло-
діжних організацій, а 5,5 % – відвідують молодіжні заходи, 34,5 % – знають про діяльність 
молодіжних організацій, але не хочуть долучатися до їхньої роботи, 50 % – не знають про 
існування молодіжних громадських організацій і про їхню діяльність. Водночас, за дани-
ми вищезгаданого Проєкту USAID ПУЛЬС, у виданні «Молодь і громада: зміни заради 
майбутнього» [8] можна побачити позитивні зрушення щодо залучення молоді до роботи 
в громадах, зокрема:

– «Школа місцевого самоврядування» (м. Житомир) – це ексклюзивна програма, яка діє 
в Житомирі з 2001 року і зарекомендувала себе як одна з найактуальніших молодіжних про-
грам. Діяльність школи спрямована на підвищення рівня активності молоді у громадському 
житті міста і формуванні дієвої молодіжної політики, надання можливості талановитій молоді 
реалізувати себе, зокрема у ролі муніципального службовця; 
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–  «День дублера» (м. Гола Пристань, Херсонська область) – у міській раді учнівська 
молодь на власному досвіді знайомиться із процесом забезпечення життєдіяльності міста, 
бере участь у прийнятті управлінських рішень;

– Конкурс «Якби я був мером міста Городища» (м. Городище, Черкаська область), 
«Один день з мером» (м. Тернівка, Дніпропетровська область), «Один робочий день з мером» 
(Бобринецька ОТГ, Кіровоградська область) – це заходи, під час яких представники органів 
місцевого самоврядування проводять систематичні зустрічі з молоддю громади, під час яких 
обговорюються реформи в освіті, медицині, а також децентралізація. 

–  «Муніципальна школа» (м. Маріуполь, Донецька область) – для студентів 4–5 курсів, 
випускників вищих навчальних закладів та активної молоді до 35 років. 

Європейська хартія участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному 
рівнях спирається на те, що активна участь молодих людей у процесі ухвалення рішень і ді-
яльності на місцевому і регіональному рівнях має велике значення, якщо ми дійсно маємо 
намір побудувати більш демократичне, солідарне і процвітаюче суспільство [9].

Тут доречно згадати Роджера Харта, який пропонує модель залучення молоді [10], що 
передбачає такі сходинки:

1. Маніпуляція – коли молодих людей запрошують узяти участь у проєкті, але вони ніяк 
не впливають на прийняття рішення. 

2. Молодь бере участь у проєкті як група, що має менші права. Вона не грає жодної ва-
гомої ролі, окрім формальної присутності.

3. Символічне залучення (токенізм) – коли ролі в межах проєкту розподіляють між мо-
лодими людьми, але вони ніяк не впливають на прийняття рішень. 

4. Проєкт доручають молодим людям, проте ним керують дорослі, а молодих людей за-
прошують виконати ролі або завдання в межах проєкту.

5. Дорослі керують проєктами, молоді люди висловлюють поради та пропозиції, а їх 
інформують про те, як такі пропозиції сприяють прийняттю остаточних рішень і досягненню 
мети.

6. Ініціатива проєкту виходить від дорослих, але молоді люди запрошуються як рів-
нозначні партнери, аби разом із дорослими приймати рішення й розподіляти обов’язки з їх 
виконання.

7. Проєктами керують молоді люди, можуть запрошуватися дорослі, щоб забезпечити 
необхідну підтримку, але проєкт може бути виконаний і без їх втручання.

8. Спільне прийняття рішення.
Загалом, значуще залучення молоді, якому сприяє молодіжне лідерство, слід виділити 

як ключовий механізм для позитивного розвитку молоді в громадах. Ключові концепції, пов’я-
зані з позитивним розвитком, передбачають таке:

– заснований на сильних сторонах підхід до розширення прав і можливостей для залу-
чення молоді;

– нарощування потенціалу і позитивних результатів для молоді та молодіжних центрів;
– орієнтовані на молодь спільні дослідження, які сприяють просуванню позитивних ре-

зультатів (наприклад, шанування голосу молоді: «молодіжний процес знизу вгору», спільне 
навчання та командна робота).

По-друге, слід визначити ключові принципи, пов’язані з дотриманням соціальної спра-
ведливості:

– активізація голосу молоді для соціальних (системних) змін, що розглядає молодь як 
со-дослідника і «водія» дослідження.

– просування досліджень у дії – передача знань і практичне застосування.
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Протягом останніх 10–20 років лідери розвиваються в більш ранньому віці, й цей про-
цес набирає обертів, про що свідчить впровадження програм лідерства для студентів універ-
ситетів [11], зокрема у Київському університеті імені Бориса Грінченка, де спільно з міжна-
родною організацією «Co-Serve International» здійснено впровадження програми з розвитку 
лідерства-служіння для студентів [12]. Вона складається з чотирьох етапів і спрямована на 
ознайомлення учасників з основними принципами лідерства-служіння, а також із тим – що є 
більш важливим – як вони можуть використовувати ці знання та уміння в щоденному житті. 
Нині дисципліна «Лідерство-служіння» входить до складу освітніх програм усіх спеціаль-
ностей зазначеного університету, її завданнями є такі: вироблення мотивації та прагнення до 
лідерства; формування лідерського світогляду; формування небайдужої, активної позиції у 
вирішенні проблем як особистого життя, так і у суспільній сфері діяльності; сприяння форму-
ванню оптимістичного сприйняття навколишнього середовища, стійкості у стресових і кризо-
вих ситуаціях; створення й закріплення позитивного досвіду лідерської поведінки та взаємодії 
з послідовниками; розвивати у студентів інтелект, творчі якості, здатність до науково-дослід-
ницької та інноваційної діяльності. І результати роботи цієї програми ми спостерігаємо в ре-
альній активізації участі студентів-грінченківців у волонтерській діяльності, соціальних про-
єктах та співпраці з Міністерством молоді та спорту України.

Одним із ключових чинників процесу сприяння ефективному залученню молоді та до-
сягнення позитивних результатів є створення відповідного соціального простору. Тому осо-
бливим пріоритетом молодіжної політики в Україні має стати розвиток мережі молодіжних 
центрів і просторів європейського зразка, які за своєю суттю є осередками практичної роботи 
з молоддю.

Сьогодні в Україні вже діє кількасот молодіжних центрів і просторів різної форми влас-
ності, зокрема утворених на базі закладів освіти, культури, спорту. Такі молодіжні хаби, плат-
форми та коворкінги успішно працюють у більшості обласних центрів України, а також ак-
тивно розвиваються в маленьких містах і селах України. Найкращі приклади таких осередків 
роботи з молоддю демонструють Молодіжний центр Нововолинська «Нові крила», Мережа 
молодіжних центрів «Нове покоління», Молодіжний центр Дніпропетровщини, Житомир-
ський міський культурно-спортивний центр, Молодіжні центри Донеччини, Хаб «Космодром» 
(Червоноград), Молодіжний центр Волині, Молодіжний центр «Кузня української інтеліген-
ції» (Дніпро) та інші.

Нині напрацьовано законодавче забезпечення для розвитку молодіжних центрів в Укра-
їні. Зокрема, внесено зміни до Бюджетного кодексу України щодо підтримки діяльності таких 
центрів, прийнято Типове положення про молодіжний центр і затверджено Національний знак 
якості для молодіжних центрів, що містить широкий набір європейських критеріїв якості на-
дання послуг, до яких мають прагнути центри у своїй роботі. Кадрова підтримка роботи зазна-
чених центрів забезпечується Програмою «Молодіжний працівник», реалізація якої почалася 
в 2014 році за підтримки Програми розвитку ООН України.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Од-
ним із ключових чинників процесу сприяння ефективному залученню молоді і досягнення 
позитивних результатів є створення відповідного соціального простору, що повинен забезпе-
чуватися мережею молодіжних центрів і просторів європейського зразка, які за своєю суттю 
є осередками практичної роботи з молоддю щодо формування її лідерських компетентностей. 

Основними принципами роботи таких молодіжних просторів мають стати такі:
– орієнтація на потреби молоді; 
– вмотивований і компетентний персонал; 
– налагоджена комунікація з органами влади, іншими центрами, спеціалістами; 
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– створення мережі та організація співпраці з іншими організаціями та соціальними 
структурами.

Серед пріоритетних завдань на рівні громад слід виділити такі: 
– використання малозайнятих об’єктів державної та комунальної власності для роботи 

з молоддю; 
– стимулювання наявних закладів формальної освіти щодо організації роботи з молоддю 

у позанавчальний час і впровадження лідерських компетентностей у чинні освітні програми; 
– сприяння розвитку мережі відкритої роботи з молоддю, враховуючи як географічний 

аспект території, так і різноманіття заходів тощо.
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ МИТНИХ ПРОЦЕДУР: СУЧАСНИЙ СТАН 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МИТНОЇ СПРАВИ

У статті розкрито особливості та сучасний стан цифровізації митних процедур у контексті 
спрощення митного контролю. Проаналізовано стан впровадження сучасних електронних сервісів для 
автоматизації митних процедур в Україні. 

Зазначено, що після реформи Державної митної служби одним із головних її завдань залишається 
поглиблення діджиталізації митних процедур. Нині триває курс на максимальну автоматизацію проце-
сів митного контролю та митного оформлення. Задля виконання цих завдань вже вжито низку заходів. 
Так, розроблено і представлено громадськості проект «Смарт-митниця». Цей проект позитивно оці-
нений суб’єктами ЗЕД та поєднує в собі всі інноваційні процеси, які вже існують на митниці і будуть 
впроваджені. Проект передбачає постійне інноваційне вдосконалення процедур митного оформлення 
та митного контролю і відкритий для пропозицій щодо його поліпшення. Зауважено, що у проекті 
відсутній модуль із цифровізації митних процедур для товарів та предметів, що переміщують через 
митний кордон громадяни. У цьому напрямі ще не застосовуються можливості електронного деклару-
вання, і ця проблема чекає на своє  вирішення.

У роботі визначено напрями удосконалення митного контролю грошових коштів, товарів та 
інших матеріальних і нематеріальних цінностей, що підлягають декларуванню під час переміщення че-
рез митний кордон України громадянами. Запропоновано алгоритм формування модулю «Смарт-мит-
ниця-громадяни» на основі використання інноваційних технологій та можливостей сучасних засобів 
мобільного зв’язку. Розроблено покрокову схему попереднього декларування товарів, що переміщуються 
через митний кордон громадянами за допомогою спеціального додатку у смартфоні. 

Ключові слова: спрощений митний контроль, цифровізація митних процедур, «зелений» коридор, 
«червоний» коридор, митний контроль, митне оформлення, єдиний офіс, електронна митна декларація, 
смарт-митниця. 

L. M. Ivashova, L. I. Kiida. Digitalization of customs procedures: the current situation and prospects 
of customs development

The article describes the features and current state of digitalization of customs procedures in the context 
of simplification of customs control. The state of implementation of modern electronic services for automation 
of customs procedures in Ukraine is analyzed.

The purpose of the article is to study the current state and prospects of the development of customs digi-
tization in Ukraine in the context of the implementation of the concept of “Smart customs”.

It is noted that after the reform of the State Customs Service one of its main tasks remains to deepen the 
digitization of customs procedures. The course is currently underway to maximize the automation of customs 
control and clearance processes. A number of measures have already been taken to fulfill these tasks. Yes, the 
Smart Customs project was developed and presented to the public. This project is positively evaluated by the 
FEA subjects and combines all the innovative processes that already exist at customs and which will be imple-
mented. The project envisages continuous innovative improvement of customs clearance and customs control 

 Л. М. Івашова, Л. І. Кийда, 2019



219ISSN 2310-9653   Публічне управління та митне адміністрування, № 3 (22), 2019

Державне управління у сфері державної безпеки та митної справи

procedures and is open to suggestions for its improvement. It is noted that the project lacks a module for digiti-
zation of customs procedures for goods and items moving across the customs border of citizens. E-declarations 
are not yet applied in this area and this issue is awaiting its solution.

The work defines the directions of improvement of customs control of funds, goods and other tangible 
and intangible assets, which are subject to declaration when moving across the customs border of Ukraine by 
citizens. The algorithm of forming the module “Smart-Customs-Citizens” based on the use of innovative tech-
nologies and capabilities of modern mobile communication is proposed. A step-by-step scheme for pre-decla-
ration of goods moving across the customs border by citizens using a special application in a smartphone has 
been developed.

Key words: simplified customs control, digitization of customs procedures, green corridor, red corridor, 
customs control, customs clearance, single office, electronic customs declaration, smart customs.

Постановка проблеми. Нині система державного управління в Україні не відповідає 
потребам країни у проведенні комплексних реформ у різних сферах державної політики та її 
європейському вибору, а також європейським стандартам належного управління державою. 
Україна займає низькі позиції у світових рейтингах конкурентоспроможності, пов’язаних із 
державним управлінням. Незважаючи на певний прогрес, адже, якщо згідно з показниками 
Індексу світової конкурентоспроможності Світового економічного форуму за 2015 р. Україна 
посідала 130 місце (серед 144 країн) в категорії «ефективність уряду», 103 місце в категорії 
«прозорість формування державної політики» та 115 місце в категорії «тягар державного регу-
лювання» [1], то у 2018 р. за показником «ефективність уряду» Україна вже 110-а із 140 країн 
[2], наша країна все ще перебуває серед країн, що мають слабкі та закриті від суспільства 
державні інституції. 

Важливе значення для вирішення проблеми відкритості та підвищення ефективності 
діяльності органів державної влади має впровадження механізмів електронного врядування. 
В Україні цьому напряму приділяється велика увага та вже були певні позитивні результати, 
адже, згідно з дослідженням ООН United Nations Е-government Survey 2016 щодо розвитку 
електронного урядування (E-Government Development Index), Україна посіла 62 місце серед 
193 країн світу [1]. Проте у 2018 р. рейтинг України понизився до 82 місця з найнижчими 
показниками в Європі [3, с. 231]. Це свідчить про значне відставання України від світових 
темпів розвитку електронного урядування та необхідність удосконалення державної політики 
у цій сфері. 

Задля вирішення проблем удосконалення діяльності державних інституцій у країні роз-
роблено необхідне нормативно-правове забезпечення, а саме затверджені «Стратегія рефор-
мування державного управління України на 2016−2020 роки» [4] та «Концепція розвитку елек-
тронного урядування в Україні» [5], що мають поступово суттєво модернізувати діяльність 
органів державної влади та місцевого самоврядування. Проте темпи реалізації цих засадничих 
документів не дають Україні змоги покращити свої позиції в міжнародних рейтингах і навіть 
утримувати раніше зайняті позиції. Тому заявлені Президентом України й Урядом плани про 
перехід на систему державного управління до рівня «країна у смартфоні» є досить амбітними 
і вимагають суттєвих змін у самій концепції Е-урядування в напрямі поглиблення його діджи-
талізації. 

Науковий аналіз потенційних можливостей реалізації цих планів за одним із ключових 
напрямів діяльності державного управління – митна справа, дозволить визначити основні про-
блемні місця і перспективні напрями впровадження цифрових технологій у процесі здійснен-
ня митних процедур. Адже входження України до світового економічного й інформаційного 
простору передбачає розроблення чітко визначеної і зваженої державної зовнішньоекономіч-
ної політики, яка потребує принципово нових підходів до вдосконалення механізму митного 
регулювання зовнішньої торгівлі. 
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Побудова сучасної митниці, яка застосовує інноваційні методи та технології, постійно 
оновлюється та вдосконалюється, – процес, над яким нині активно працюють в уряді в межах 
виконання Стратегічного плану розвитку ДФС України на 2015−2018 рр. [6] та Стратегічних 
ініціатив розвитку ДФС до 2020 р. [7]. 

Після реформування ДФС одним з основних завдань для новоствореної Державної митної 
служби України залишається поглиблення цифровізації митних процедур. Тому нині витриму-
ється курс на максимальну автоматизацію процесів митного контролю та митного оформлення. 
Задля реалізації цих завдань здійснено низку заходів (наприклад, ДФС презентували громад-
ськості «Смарт-митницю»), які вже позитивно оцінені суб’єктами ЗЕД [8]. Нині концепція роз-
витку проекту «Смарт-митниця» поєднує в собі всі інноваційні процеси, які вже функціонують 
на митницях та які ще планується запровадити. Ця концепція передбачає також постійне іннова-
ційне вдосконалення процедур митного оформлення та митного контролю і є відкритою для вне-
сення пропозицій щодо її поліпшення. З огляду на те, що для громадян, що перетинають митний 
кордон, ще не застосовуються можливості електронного декларування товарів та предметів, що 
переміщуються ними через кордон, необхідно вирішити цю проблему. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми електронізації, автоматизації та 
діджиталізації процесів та результатів державно-управлінської діяльності давно є предметом 
дослідження багатьох практиків та науковців, зокрема, таких: А. Барікова [9], В. Бех та Є. Цо-
кур [10], Л. Гапєєв [1]. Велику увагу науковці приділяють питанням автоматизації та цифро-
візації митних процедур, проблемам автоматизації процесу аналізу та управління ризиками 
тощо. Зокрема, ці та інші питання розкрито у працях А. Войцещука [11], Р. Давидова [12], 
Р. Зелді [13], Л. Івашової та Л. Кийди [14], М. Разумєя [15].

Водночас науковий доробок авторів в основному охоплює питання вдосконалення мит-
ної справи в частині автоматизації і спрощення митних процедур для суб’єктів зовнішньо-
економічної діяльності (далі − ЗЕД). Поза увагою авторів залишаються питання спрощення 
митних процедур стосовно громадян, що перетинають митний кордон та переміщують через 
нього грошові кошти, товари, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, що підлягають 
декларуванню. Тому в межах цієї статті розглядаються проблеми діджиталізації митної справи 
в більш широкому вимірі з урахуванням інтересів не лише суб’єктів ЗЕД, але й громадян.

Мета статті полягає в дослідженні сучасного стану та перспектив розвитку діджиталі-
зації митних процедур в Україні в контексті реалізації концепції «Смарт-митниця». 

Виклад основного матеріалу. Визначення стратегічного курсу розвитку держави пе-
редбачає наявність стратегій розвитку за всіма напрямами державно-управлінського впливу на 
соціально-економічні процеси в країні. З огляду на стратегічний курс України на інтеграцію 
з Європейським Союзом (далі − ЄС), забезпечення входження України в європейський полі-
тичний, економічний i правовий простір, удосконалення механізму співробітництва України 
з міжнародною спільнотою та на забезпечення виконання Угоди про партнерство та співро-
бітництво, підписаної між Україною i ЄС, а також із метою забезпечення доступу товарів, 
що експортуються з України, до зовнішніх ринків, забезпечення стабільного та передбачува-
ного розвитку економіки України, залучення іноземних інвестицій, запровадження режиму 
найбільшого сприяння у сфері зовнішньої торгівлі з країнами − членами СОТ Державною 
фіскальною службою України було здійснено низку заходів та розроблено «Стратегічні іні-
ціативи розвитку ДФС до 2020 р.» (далі − Стратегія) [7]. Розроблена стратегія базується на 
основних принципах діяльності ДФС – адмініструванні податків, зборів, митних платежів та 
єдиного соціального внеску, наданні якісних послуг платникам та сприянні міжнародній тор-
гівлі та підприємницькій діяльності. Ця стратегія визначала 9 стратегічних напрямів, за якими 
ДФС працюватиме протягом найближчих років:
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1) розвиток ІТ та інфраструктури; 
2) розвиток онлайн-сервісів; 
3) впровадження спеціалізованих програмних продуктів (мобільних додатків) для до-

ступу до онлайн-сервісів фіскальної служби та профільних продуктів податкового адміністру-
вання для бізнесу та фізичних осіб-платників;

4) ефективне адміністрування податків, зборів та митних платежів;
5) забезпечення добровільної сплати податків; 
6) розвиток митниці та прикордонного співробітництва на основі інтегрованого управ-

ління кордоном, прискорення проведення митних формальностей, інтеграція України у 
спільний європейський транзитний простір та оптимізація транзитних процедур, посилення 
системи управління ризиками та націленого контролю, розбудова правоохоронної функції в 
митному напрямі;

7) оптимізація часу випуску товарів із використанням інструменту ВМО 
(TimeReleaseStudy), здійснено подальший розвиток електронної системи обміну інформацією 
за принципом «єдиного вікна», впровадження інституту уповноваженого економічного опера-
тора, приєднання до Нової комп’ютеризованої системи (NCTS), розвиток системи управління 
ризиками у сфері митного контролю, створення підрозділів митної варти тощо;

8) розвиток персоналу. Впровадження системи стимулювання та оцінки ефективності 
персоналу; 

9) посилення превентивної діяльності для недопущення порушень доброчесності на 
основі створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи з аналізу корупційних 
ризиків, розробка стандартів поведінки для посад із високим корупційним ризиком.

Під час першого Київського податкового форуму, проведеного за ініціативи ГУ ДФС у 
м. Києві у 2018 р., представники влади, бізнесу та громадськості висловлювали своє бачення 
розвитку податкових органів, важливих змін, яких від податківців потребує сьогодення, та 
напрямів покращення роботи служби. Одним з основних завдань для фіскальної служби всі 
учасники форуму однозначно визначили подальшу електронізацію послуг [16]. Тому фіскаль-
ною службою було взято курс на максимальну автоматизацію податкової системи та митних 
процедур з тим, щоб митна служба стала сучасною й комфортною і для платників податків на 
основі запровадження електронних сервісів, і для працівників завдяки автоматизації процесів 
всередині [12]. Це дозволить досягти спрощення податкових та митних процедур, полегшен-
ня ведення бізнесу в Україні підвищенню рейтингів, створення сприятливого інвестиційного 
клімату та залучення інвестицій.

Для реалізації цих завдань здійснено низку заходів, які вже позитивно оцінені бізне-
сом. Крім того, ДФС співпрацює з відомствами в частині запровадження інформаційної вза-
ємодії для надання можливості бізнесу та громадянам скористатися електронними сервісами 
не лише органів ДФС, а й інших відомств. За результатами 5-го звіту найбільш впливового 
рейтингу Open Data Barometer Україна увійшла до топ-20 країн світу за рівнем розвитку від-
критих даних, а ДФС України є одним із лідерів серед відомств за відкритістю даних, адже 
службою забезпечено 100% оприлюднення даних на Порталі відкритих даних, оновлюються 
55% наборів даних [15]. Кількість сервісів, які запроваджені ДФС для платників податків, 
постійно зростає відповідно до потреб бізнесу. Так, нині у ДФС реалізують такі основні елек-
тронні сервіси (рис. 1).

Нині з використанням механізму «Єдиного вікна» проводяться 90% офіційних видів 
контролю. Нині в ДФСУ працюють над створенням на базі автоматизованого програмного 
інформаційного комплексу «Інспектор-6» єдиного державного інформаційного веб-порталу 
«Єдине вікно міжнародної торгівлі», що передбачено чинним законодавством [17; 18], якому 
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немає аналогів в Україні. Цей веб-портал забезпечить надходження дозвільних документів 
в електронному вигляді від державних органів до співробітників митниць, що здійснюють 
митний контроль та митне оформлення. Таким чином, для суб’єкта зовнішньоекономічної ді-
яльності скасовується необхідність подання митниці паперових примірників дозвільних до-
кументів.

Електронний кабінет платника – це найбільш популярний сервіс серед платників у сві-
ті. Відкритою частиною Електронного кабінету користуються більше 9 млн користувачів із 
80 країн світу [15]. Цей сервіс забезпечує онлайн-взаємодію платників із контролюючими ор-
ганами, дає змогу, не відвідуючи центрів обслуговування платників, створювати та надсилати 
електронні документи, отримувати в режимі реального часу цілодобовий доступ до інформа-
ції з реєстрів та електронних систем без створення та направлення окремих запитів, що значно 
економить час платникам та скорочує до мінімуму контакти з контролюючими органами.

Окрім сервісів, які забезпечують платникам змогу реалізувати свої права та обов’язки, 
постійно впроваджуються аналітичні сервіси. Це, зокрема, автозаповнення декларації з по-
датку на додану вартість, відображення повної інформації щодо податкової накладної з ураху-
ванням всіх зареєстрованих до неї розрахунків-коригування тощо. Система автоматичного 
відшкодування ПДВ стала однією з довгоочікуваних і завдяки їй нині  практично відсутні скар-
ги на несвоєчасне повернення ПДВ. Все здійснюється оперативно, а стан своєї заявки бізнес 
може відслідковувати в режимі реального часу.

Саме з метою вдосконалення адміністрування ПДВ було запроваджено систему авто-
матизованого моніторингу відповідності податкових накладних / розрахунків коригування 
критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових на-
кладних / розрахунків коригування в ЄРПН(СМКОР), яка з 1 липня 2017 р. працює в повно-
цінному режимі та зупиняє реєстрацію ризикових податкових накладних, що, своєю чергою, 
не дає змоги махінаторам формувати фіктивний податковий кредит і подавати неправомірні 
заявки на повернення ПДВ.

 

Автоматизована система 
«Єдине вікно» 

Система 
автоматичного 

відшкодування ПДВ 

Електронний акциз 

Електронний чек 

Електронний кабінет 
платника 

«Смарт-митниця» Електронний аудит 

Система 
автоматизованого 

моніторингу 

Електроні 
сервіси 
ДФСУ 

Рис. 1. Структура електронних сервісів Державної фіскальної служби України  
щодо автоматизації митних процедур

Джерело: складено за даними [13; 15; 17−19]
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Електронний чек у ДФС запроваджено в тестовому режимі, з цією метою створено си-
стему E-Receipt, в основу розробки якої покладено принцип обов’язкової онлайн-реєстрації 
чеків на сервері ДФС. Функціонал системи передбачає можливість використання суб’єктами 
господарювання як пристроїв, що здійснюють реєстрацію розрахункових операцій, смартфо-
ни, планшети, персональні комп’ютери. Під час тестування суб’єкти господарювання через 
приватну частину Електронного кабінету в режимі онлайн можуть зареєструвати тестові каси, 
використовуючи безплатне клієнтське програмне забезпечення, здійснити її онлайн-фіскалі-
зацію, сформувати та фіскалізувати електронний чек, додавши штрих-код товару, та передати 
чек покупцеві у вигляді QR-коду, що містить всю інформацію про здійснену розрахункову 
операцію. Нині участь у тестуванні системи беруть 120 суб’єктів господарювання [13].

Електронний акциз (Е-Акциз) – це новий сервіс, над яким активно працюють у ДФС, 
дасть змогу значно якісніше контролювати підакцизний товар (спирт, алкогольні та тютюнові 
вироби), унеможливить їх тіньовий обіг та створить справедливі конкурентні умови для всіх 
учасників ринку [13; 16]. Запровадження автоматизованої системи контролю за обігом підак-
цизних товарів здійснюватиметься в кілька етапів. На першому етапі заплановано запровадити 
електронний документообіг у процесі виготовлення та обліку марок акцизного податку. На 
наступних етапах будуть вирішуватись питання подальшого удосконалення процесу обліку 
марок акцизного податку та обігу підакцизних товарів за допомогою QR-кодів та електронних 
чеків.

Електронний аудит (Е-Аудит) в Україні дасть змогу виявляти переважну частину ри-
зиків ще до перевірки. Крім того, буде значно прискорена та спрощена процедура аналізу 
даних бухгалтерського обліку платників. Отримання первинних документів у паперовому ви-
гляді буде необхідним лише по відібраних ризиках із метою перевірки махінацій. Крім того, 
платники зможуть самостійно перевіряти власні ризики, що скоротить кількість помилок під 
час формування податкової звітності, адже своєчасно усунуті виявлені помилки дадуть змогу 
уточнити показники декларацій.

«Смарт-митниця» передбачає побудову митниці, яка застосовує усі інноваційні методи 
та технології, постійно оновлюється та вдосконалюється, – процес, над яким нині активно 
працюють у ДФС у межах виконання Стратегічних ініціатив розвитку служби до 2020 р. [7]. 
«Смарт-митниця» поєднує в собі всі інноваційні процеси, які вже функціонують на митницях 
та які ще планується запровадити. Це процес постійного інноваційного вдосконалення проце-
дур митного оформлення та митного контролю. В основу концепції нової митниці покладено 
застосування інноваційних технологій, що перетворюють митне адміністрування на швидкий 
і високотехнологічний процес. «Смарт-митниця» використовуватиме інтелектуальну систему 
ризиків, єдиний портал надання дозвільних документів (надаватиметься 31 дозвільний доку-
мент), електронне декларування, здійснюватиме управління та контроль над всіма ланцюгами 
поставок, постмитний контроль та постаудит, застосовуватиме високотехнологічні технічні 
засоби митного контролю. Вона здійснюватиме обмін попередньою інформацією з авіалінія-
ми, морськими лінійними агентами, Укрзалізницею, адміністрацією Державної прикордонної 
служби, NCTS – TIRepd. Так, надаватиметься інформація щодо реєстру номера транспортного 
засобу, назви товару та ваги [15].

Використання високотехнологічних технічних засобів митного контролю передбачати-
ме відеоспостереження та відеоконтроль, зчитування номерних знаків, ваговий контроль та 
застосування скануючих систем. Важливою новацією стане застосування електронного та-
лона в пунктах пропуску через державний кордон. У талон вноситиметься інформація про 
номер та дату операції, номер транспортного засобу. Ця інформація перевірятиметься адміні-
страцією Держприкордонслужби, яка зчитуватиме вхідні дані з E-ticket у власну інформаційну 
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систему, здійснюватиме аналіз ризиків, вноситиме мінімально необхідні дані для ДФСУ, про-
ставлятиме відмітку «перевірено» та передаватиме для перевірки в ДФС. Своєю чергою, ДФС 
зчитуватиме дані у власну інформаційну систему, вноситиме дані, необхідні для проведення 
митного контролю, здійснюватиме аналіз ризиків та проставлятиме відмітку «перевірено». 
За цим талоном транспортний засіб виїжджає за межі пункту пропуску. Така процедура дасть 
змогу пришвидшити проведення митних процедур під час перетину митного кордону. 

Декларування товарів на «Смарт-митниці» здійснюватиметься за принципом «Єдиного 
вікна». Інформаційний веб-портал «Єдине вікно» матиме WEB-інтерфейси державного контр-
олю за дотриманням законодавства про харчові продукти та корми, ветеринарно-санітарного 
контролю, фітосанітарного контролю, державних органів, що видають дозвільні документи 
[17]. Впроваджуватиметься також процедура автоматизованого випуску товарів у митний ре-
жим на основі результатів застосування системи аналізу ризиків. 

Передбачаються три канали випуску товарів за митними деклараціями. 
Перший – «зелений канал» − передбачатиме автоматизований випуск товарів за МД без 

здійснення додаткової перевірки документів та проведення митного огляду. 
«Жовтий канал» − випуск товарів за МД здійснюватиметься після проведення докумен-

тального контролю, а «червоний канал» (найбільш ризикові операції) − після здійснення до-
кументального контролю та митного огляду. Така система дасть змогу уніфікувати митні про-
цедури, усунути вплив людського фактору та скоротити час на здійснення митних процедур. 
Нині до системи АСАУР внесено 105 алгоритмів (профілів ризику), понад 700 підалгоритмів, 
близько 100 000 комбінацій індикаторів ризику, понад 650 доповнень до профілів ризику опе-
ративного характеру (протягом останніх трьох місяців 2018 р., у т.ч. за результатами застосу-
вання таргетингу). 

За результатами конференції Всесвітньої митної організації, яка відбулася у 2018 р., 
було окреслено важливість напряму інноваційного розвитку в усіх митницях світу. І побудо-
ва «Смарт-митниці» як нової інноваційно та технічно-розвиненої системи цілком відповідає 
поставленим перед Україною завданням ВМО. Проте автоматизація здійснення митних про-
цедур та створення електронних сервісів для співпраці з суб’єктами ЗЕД − це лише один із 
напрямів діяльності митниці. 

Збільшення товарообігу із країнами Європейського Співтовариства та підвищення при-
вабливості України як транзитної держави значною мірою мають забезпечити гуманізація та 
спрощення режиму контролю за переміщенням громадян і вантажів через пункти пропуску, 
що, своєю чергою, зумовлює необхідність  комплексного підходу до вирішення цього завдан-
ня. Тенденцію гуманізації роботи митників зумовлюють, насамперед, зміни характеру взає-
модії митних органів фіскальної служби України з пасажирами та суб’єктами зовнішньоеко-
номічної діяльності. За висновками Всесвітньої митної організації, представники торгівлі та 
мандрівники будуть дедалі більш наполегливо вимагати мінімального втручання в особисті 
справи, вищого професіоналізму в роботі митних органів, швидкого, всебічного і якісного 
обслуговування, чесності та непідкупності персоналу. 

Відповідно до оновленої Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних 
процедур (Кіото, 1973) [20] і з метою наближення митних процедур до міжнародних стандар-
тів передбачається встановлення митними органом фіскальної служби України за погоджен-
ням із Державною фіскальною службою України в пунктах пропуску через митний кордон 
України режиму проведення спрощеного митного контролю предметів, що переміщуються 
громадянами [14]. Тобто послідовно впроваджуються в життя перспективні форми роботи та 
технологічні схеми, що дають змогу лібералізувати та прискорити процес митного контролю 
та оформлення товарів, зробити його більш ефективним.
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Як правило, для відповідного пункту пропуску розробляється технологічна схема прове-
дення митного контролю ручної поклажі та багажу громадян із використанням двоканальної 
системи митного контролю. Двоканальна система митного контролю застосовується як під 
час в’їзду громадян на митну територію України, так і під час виїзду за її межі з відповідним 
обладнанням «зеленого» та «червоного» коридорів, про що більш детально йшлося у наших 
попередніх статтях [14]. Нормативно-правовим підґрунтям для застосування режиму спроще-
ного митного контролю є ратифіковані в Україні міжнародні законодавчі документи [20; 21], 
Митний кодекс України [22], а також окремі  відомчі нормативні акти [23−25].

Режим «зеленого» коридору передбачає митний контроль та митне оформлення за спро-
щеним порядком для громадян, що переміщують через митний кордон України предмети, які 
не підлягають обов’язковому письмовому декларуванню або обкладенню митними та іншими 
платежами та зборами і на переміщення яких через митний кордон України не встановлено 
заборон чи обмежень. 

Проведення митного контролю предметів за «червоним» коридором здійснюється по-
садовими особами митних органів на загальних підставах. У разі порушення митних пра-
вил особи, до яких застосовувались особливі процедури митного контролю, притягуються до 
адміністративної або кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства на 
загальних підставах.

Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою точних відо-
мостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, 
необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. Є три форми де-
кларування: письмова, усна, шляхом вчинення дій. Під час застосування письмової форми 
декларування можуть використовуватися як паперові, так і електронні документи. Електро-
нне декларування здійснюється з використанням електронної митної декларації, засвідченої 
електронним цифровим підписом, та інших електронних документів або їхніх реквізитів у 
встановлених законом випадках.

Нині встановлено правила заповнення, подання та використання митної декларації для 
письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України грома-
дянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних із провадженням підприєм-
ницької діяльності, під час здійснення митного оформлення товарів, що переміщуються ними 
через митний кордон України в ручній поклажі, супроводжуваному й несупроводжуваному 
багажі в порядку, передбаченому для громадян, на паперовому носії. При цьому, згідно з чин-
ним законодавством, митна декларація та інші документи, подання яких органам доходів і 
зборів передбачено Митним кодексом України, оформлені на паперовому носії та у вигляді 
електронних документів, мають однакову юридичну силу.

Тому, зважаючи на розвиток сучасних технологій декларування товарів, що перемі-
щуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших по-
треб, не пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності, під час здійснення митного 
оформлення товарів, що переміщуються ними через митний кордон України в ручній поклажі, 
супроводжуваному й несупроводжуваному багажі в порядку, передбаченому для громадян, 
пропонуємо здійснювати за допомогою технологій «Смарт-митниця-громадяни». 

З цією метою відділу інформаційних технологій необхідно розробити електронний ва-
ріант митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через мит-
ний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних із 
провадженням підприємницької діяльності, форма якої є на офіційному сайті ДФС України 
та забезпечити можливість її електронного заповнення. Далі громадянин через опцію Plаy 
Market може встановити на мобільний телефон цей програмний продукт, що в інтернет- 
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режимі прив’язаний до сайту Державної фіскальної служби України та увійти до якого можна 
через опцію (аplication) «Державна фіскальна служба України» (рис. 2).

Після входу на сайт ДФСУ громадянин здійснює такі дії: 
– крок 1 – входить у Меню (1) та відкриває опцію «Митна декларація» (2);
– крок 2 – активізує поле «В’їзд» або ж «Виїзд» та послідовно заповнює активні поля 

розділу «Відомості про особу» (2);
– крок 3 − заповнює активні поля розділу «Відомості про товари» (3), за потреби звер-

тається до положень МКУ чи інших нормативних документів (4);
– крок 4 – завершення декларування.
У разі виникнення певних питань чи труднощів у заповненні декларації громадянин або 

ж ознайомлюється з чинним законодавством, або ж в онлайн-режимі звертається за допомо-
гою, для чого відкриває відповідні опції меню. 

З огляду на те, що митний кордон України перетинають громадяни різних країн, модуль 
«Смарт-митниця-громадяни» необхідно розробити різними мовами, почавши з української, 
російської та англійської, та зробити доступними для безплатного отримання мобільними за-
собами зв’язку громадян. До того ж це є необхідним кроком для забезпечення доступу інозем-
них громадян, які перетинають митний кордон України, до українського митного законодав-
ства, що має певні відмінності від законодавства ЄС та країн Європи та світу.

Вважаємо, що вільний доступ суб’єктів ЗЕД та громадян, що перетинають митний кор-
дон, до митного законодавства України, а також можливість заповнення попередньої митної 
декларації для громадян дасть змогу:

1) значно підвищити правову грамотність населення України та іноземних громадян, що 
відвідують нашу країну, та зменшить кількість порушень митних правил;

2) пришвидшити процедури митного контролю та митного оформлення декларування 
товарів та інших матеріальних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кор-
дон;

3) покращити імідж української митниці як такої, що використовує у своїй діяльності 
інноваційні технології та створює передумови для протидії корупції в митній справі.

Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 
Таким чином, із метою поглиблення автоматизації митних процедур для всіх учасників зов-
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 Рис. 2. Загальний вигляд та послідовність заповнення е-декларації громадянина в режимі 
«Смарт-митниця-громадяни»
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нішньоекономічних відносин запропоновано на рівні ДМСУ розробити та підключити до 
платформи «Смарт-митниця» модуля «Смарт-митниця-громадяни», що дасть змогу значно 
скоротити час на декларування товарів, що переміщаються через митний кордон громадянами, 
та логічно завершити діджиталізацію митних процедур та митних формальностей. Запропо-
новано загальний вигляд інтерфейсу цього модуля за основними кроками митного деклару-
вання товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами. Впровадження сучасних 
цифрових технологій для обслуговування громадян у практику діяльності української митниці 
дасть змогу суттєво змінити ставлення останніх до оцінювання діяльності митної системи 
України і до країни загалом.
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освіти та наукової роботи управління бойової 
та спеціальної підготовки Головного управління 
Національної гвардії України

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО 
КЕРІВНОГО СКЛАДУ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ КАДРОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Порушено питання актуалізації професійного розвитку молодшого керівного складу Націо-
нальної гвардії України. Вивчено питання кадрової політики у військових формуваннях та правоохо-
ронних органах спеціального призначення. Розкрито основні принципи кадрової політики складників 
сектору безпеки й оборони. Розглянуто головні напрями розвитку кадрової політики у військових фор-
муваннях як України, так і країн НАТО. Встановлено, що кадрова політика реалізується у кадрово-
му забезпеченні. Визначено, що кадрове забезпечення є багатогранним, збірним та багаторівневим 
явищем зі своєю структурою, цілісною системою взаємопов’язаних процесів, зумовлених напрямами 
наявної кадрової політики. Визначено мету та перспективні завдання кадрового забезпечення. За-
значені основні перспективні завдання і функції кадрового забезпечення частин та підрозділів Наці-
ональної гвардії України. Запропоновано запровадження у систему кадрового забезпечення заходів 
кадрового менеджменту. Надано авторське визначення системи кадрового менеджменту. Сформо-
вано заходи з реалізації системи кадрового менеджменту. Встановлено, що впровадження системи 
кадрового менеджменту дасть можливість застосовувати у кадровій роботі індивідуальний підхід, 
забезпечити прозорість, відкритість під час прийняття кадрових рішень, здійснювати поступове 
кар’єрне зростання. Розроблено структуру системи професійного розвитку молодшого керівного 
складу частин та підрозділів Національної гвардії України, що ґрунтується на принципах кадрового 
менеджменту. Сформовано ймовірні очікувані результати реалізації завдань професійного розвит-
ку молодшого керівного складу. Надано напрями подальших досліджень, що будуть спрямовані на 
обґрунтування сфери обов’язків та вимог для представників молодшого керівного складу частин та 
підрозділів Національної гвардії України.

Ключові слова: кадрове забезпечення, професійний розвиток, молодший керівний склад, військові 
формування, Національна гвардія України.
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S. A. Kapelyushny. The essence and the role of professional development of NCO in the formation of 
the system of personnel security of the National Guard of Ukraine

The article found that the key stage in the process of modernization and renewal of Ukraine’s security 
and defense forces is the formation of a highly professional NCO. The NCO is the foundation of many of the 
world’s leading armies. Prospects for the development of the National Guard of Ukraine necessitate a compre-
hensive solution to the issues related to their functioning in the conditions of full transition to professional basis. 
The article addresses the issue of actualization of professional development of the NCO of the National Guard 
of Ukraine. The issues of personnel policy in military formations and law enforcement agencies are examined. 
The basic principles of personnel policy of the components of the security and defense sector are revealed. The 
main directions of development of personnel policy in military formations of both Ukraine and NATO countries 
are considered. It is established that personnel policy is implemented in personnel support. It is determined 
that staffing is a multifaceted, integrated and multi-level phenomenon with its structure, a coherent system of 
interconnected processes, determined by the directions of the existing personnel policy. The purpose and per-
spective tasks of staffing are defined. The main perspective tasks and functions of personnel support of units and 
units of the National Guard of Ukraine are outlined. The introduction of personnel management measures in 
the personnel support system is proposed. The author defines the personnel management system. Measures were 
taken to implement the personnel management system. It has been established that the introduction of personnel 
management system will allow to apply an individual approach in personnel work, to provide transparency, 
openness in making personnel decisions, to realize gradual career advancement. The structure of the system 
of professional development of the NCO of the units and units of the National Guard of Ukraine is developed, 
which is based on the principles of personnel management. Probable expected results of realization of tasks of 
professional development of NCO were formed. Directions for further research will be provided to substantiate 
the responsibilities and requirements for the NCO of units and units of the National Guard of Ukraine.

Key words: personnel support, professional development, NCO, military formations, National Guard of 
Ukraine.

Постановка проблеми. Нині Національна гвардія України (НГУ) рухається шляхом 
реформування та розбудови за зразком військових формувань провідних країн ЄС та НАТО. 
Ключовим етапом у процесі модернізації та оновлення сил безпеки й оборони України є фор-
мування високопрофесійного молодшого керівного складу, який є кістяком багатьох передо-
вих армій світу.

Так історично сталося, що в арміях країн НАТО молодший керівний склад формують 
сержанти, в Україні – сержанти та старшини. Вибраний Україною шлях європейської інтегра-
ції та здійснення реформ щодо відповідності стандартам НАТО вимагає перегляду «радян-
ської спадщини» у системі професійного розвитку молодшого керівного складу Національної 
гвардії України. Це стосується як уніфікації військових звань та посад молодшого керівного 
складку, так і безпосередньо кадрового забезпечення.

Сучасний етап та перспективи розвитку НГУ зумовлюють необхідність комплексного 
вирішення питань, пов’язаних з їх функціонуванням в умовах повного переходу на професій-
ну основу, пошуком балансу між вимогами до рівня боєготовності та вирішенням соціальних 
питань, удосконаленням системи управління, підготовки, комплектування та кадрового забез-
печення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінюванню проблем державного управлін-
ня кадровим забезпеченням присвячені праці науковців В. Зозулі, Т. Кагановської, А. Клочка, 
О. Ілюшиної, К. Левченка, В. Яцуби.

Дослідженню питань розвитку молодшого керівного складу військових формувань та 
правоохоронних органів спеціального призначення було приділено увагу у працях В. Вороб-
йова, М. Медвідя, О. Вергуна, Е. Ващенка, М. Гацько та інших учених, а також О. Кокуна, 
І. Пішка, Н. Лозінської, В. Павліка, І. Приходька, О. Колесніченка, Я. Мацегори, І. Воробйової 
та ін.
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При цьому питанню вивчення саме сутності та значення професійного розвитку молод-
шого керівного складу у формуванні системи кадрового забезпечення частин та підрозділів 
НГУ у наукових джерелах не приділено уваги.

Мета статті полягає у дослідженні сутності системи кадрового забезпечення частин та 
підрозділів Національної гвардії України й обґрунтуванні значення професійного розвитку 
молодшого керівного складу у її складі.

Виклад основного матеріалу. Протягом останніх десятиліть суспільство розвивається 
на гуманістичних і демократичних засадах, людина визнається найвищою соціальною цінні-
стю і головним фактором підвищення результативності праці та успішної діяльності будь-якої 
організації або державного інституту. Військові формування як державний інститут мають 
свою структуру та специфічні функції, тому використання людських ресурсів, зокрема, потен-
ціалу людини, для забезпечення оборони держави є надзвичайно важливим завданням.

Кадровою політикою у військових формуваннях є сукупність принципів, напрямів, 
форм та методів діяльності органів військового управління, спрямованої на створення цілісної 
системи формування, підготовки, ефективного використання персоналу, забезпечення потреб 
кожної особистості, розвитку у неї стійкої мотивації до військової служби та можливості реа-
лізації свого потенціалу під час служби. Основними принципами кадрової політики у військо-
вих формуваннях мають бути: законність, демократичність, наступність, відкритість і прозо-
рість; рівність можливостей усіх громадян щодо службової кар’єри; оптимальне поєднання 
інтересів військового формування та конкретної особи; спрямованість на забезпечення готов-
ності частин та підрозділів до ефективного виконання завдань за призначенням; єдність щодо 
формування та реалізації кадрової політики за напрямами кадрового менеджменту, підготовки 
та гуманітарного забезпечення персоналу; індивідуальний підхід у кадровій роботі; поєднан-
ня досвіду з новаціями, формування інтелектуальної військової еліти; науковість, системний 
підхід до розвитку кадрової політики; дотримання соціальних гарантій [1].

Основні напрями розвитку кадрової політики у військових формуваннях як України, так 
і країн НАТО такі: система кадрового менеджменту; залучення до військової служби; підго-
товка кадрів; гуманітарне та соціальне забезпечення персоналу; адаптація військовослужбов-
ців до цивільного життя.

Кадрова політика реалізується у кадровому забезпеченні. Нині кадрове забезпечення – 
багатогранне, збірне та багаторівневе явище зі своєю структурою, цілісною системою взаємо-
пов’язаних процесів, зумовлених напрямами наявної кадрової політики. З позиції державного 
управління кадровим забезпеченням є: управління діяльністю з наповнення організаційних 
структур системи державного управління відповідними за професією та кваліфікацією ка-
драми задля надання можливості функціонування держави та її органів згідно з вимогами 
Конституції України; функція адміністративної діяльності, спрямована на реалізацію завдань 
щодо управління персоналом; складне явище економічного життя, яке суттєво впливає на 
ефективність функціонування галузі на певній території, має механізм реалізації та функціо-
нальну структуру існування [2].

Загальноприйнято, що мета кадрового забезпечення полягає у наповненні штатних 
одиниць державних органів відповідними за професією та кваліфікацією кадрами [3, с. 125]. 
Як вважає О. Зозуля, мету кадрового забезпечення за демократичного врядування необхідно 
розширити, додавши до неї організацію діяльності з кадрами, підтримання їх професійного 
зростання та захисту [2]. Цілком погоджуємося із цією думкою і додамо, що, виходячи з досві-
ду побудови та функціонування систем кадрового забезпечення військових формувань НАТО, 
професійний розвиток військовослужбовців є відправною позицією управління кадровим за-
безпеченням [4]. 
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До основних перспективних завдань кадрового забезпечення військових формувань ма-
ють належати: планування кадрових потреб військових формувань; підвищення авторитетно-
сті військової служби; підготовка кадрів за спеціальностями; формування резерву та робота з 
ним; прийняття на військову службу; розстановка кадрів за посадами; оцінювання результатів 
діяльності військовослужбовців; підвищення рівня професійної компетентності військовос-
лужбовців; перепідготовка військовослужбовців; припинення військової служби; адаптація 
військовослужбовців до цивільного життя; соціальне забезпечення та ін. 

Аналіз наведених завдань кадрового забезпечення свідчить, що ефективне їх виконання, 
звісно ж, неможливе без залучення інших видів забезпечення, таких як бойове, морально-пси-
хологічне, матеріально-технічне тощо. Отже, зазначені завдання можна об’єднати у три групи: 
прийняття на військову службу; проходження військової служби; припинення військової служ-
би. Ці завдання взаємопов’язані і спрямовані на забезпечення ефективного функціонування 
військових формувань. 

Відповідно до перелічених перспективних завдань, спираючись на дослідження вітчиз-
няних учених [2, 3; 5–6] та закордонний досвід [4] за цією проблематикою, можна сформувати 
основні функції кадрового забезпечення частин та підрозділів НГУ, зокрема: планування робо-
ти з кадрами, визначення щорічних потреб у кадрах для військових формувань, складання за-
мовлення на підготовку військовослужбовців, підвищення кваліфікації військовослужбовців; 
аналіз кадрового складу частин та підрозділів військових формувань; розроблення та запро-
вадження дієвої системи формування кадрового резерву згідно із щорічними потребами, кон-
троль за відповідністю кандидатів установленим вимогам; залучення кваліфікованих кадрів 
шляхом систематичного оновлення системи відбору та запровадження інноваційних техноло-
гій; забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; оцінювання 
результатів діяльності військовослужбовців; здійснення соціального захисту військовослуж-
бовців; розроблення систем відбору кадрів відповідно до вимог сьогодення; розроблення сис-
тем адаптації військовослужбовців до цивільного життя; підвищення авторитетності військо-
вої служби шляхом проведення профорієнтаційних заходів серед населення держави та ін. 

Професійний розвиток молодшого керівного складу частин та підрозділів Національної 
гвардії України реалізується шляхом запровадження сформованої системи перспективних за-
вдань і виконання основних функцій кадрового забезпечення частин та підрозділів НГУ.

Нині Національна гвардія України рухається шляхом реформування та розбудови за 
зразком країн НАТО, формуючи високопрофесійний сержантський корпус. Аналіз наукових 
джерел і досвід виконання завдань за призначенням частинами та підрозділами сил безпеки й 
оборони в умовах виникнення кризових ситуацій [7–9] виявили потребу професійного розвит-
ку молодшого керівного складу НГУ, що зумовлена: необхідністю забезпечення здатності осо-
бового складу Національної гвардії України до виконання нових завдань в умовах змін форм, 
методів і засобів реагування на кризові ситуації; упровадженням елементів ринкової економі-
ки в усі сфери життєдіяльності НГУ та необхідністю їх збалансування з ресурсами держави; 
переходом на комплектування Національної гвардії України військовослужбовцями військової 
служби за контрактом; реалізацією Україною політичного рішення щодо інтеграції до Органі-
зації Північноатлантичного договору та необхідністю наближення до стандартів, прийнятих у 
країнах – членах НАТО; упровадженням демократичного цивільного контролю у НГУ.

Досвід військових формувань країн НАТО [4] та Збройних сил України [1] засвідчує, що 
запровадження системи професійного розвитку молодшого керівного складу НГУ доцільно 
здійснювати на основі принципів кадрового менеджменту.

Кадровий менеджмент – це сукупність принципів, засобів та форм, які розробляють-
ся і застосовуються з метою підвищення якості комплектування військових формувань та 
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управління їх кадровим потенціалом. Метою заходів кадрового менеджменту слід вважати 
підтримання кількісно-якісних характеристик кадрів на рівні, що забезпечує постійний висо-
кий рівень виконання завдань за призначенням військових формувань, виходячи із функцій та 
завдань, що на них покладені [10].

Умови розвитку Національної гвардії України вимагають здійснення переходу від но-
менклатурної системи кадрового менеджменту до системи кадрового менеджменту централі-
зованого типу, яка спрямована на забезпечення потреб НГУ в особовому складі, що володіє 
сукупністю кількісно-якісних характеристик, які визначають його спроможність виконувати 
поточні й перспективні завдання у сфері забезпечення високого рівня реагування на кризо-
ві ситуації, забезпечення захисту держави, а також сприяє кожній особі в індивідуальному 
розвитку та реалізації її потенціалу, баченні кожним військовослужбовцем перспективи свого 
кар’єрного зростання.

Застосування сучасних підходів кадрового менеджменту на всіх рівнях кадрової вер-
тикалі та за всіма напрямами, що стосуються професійного розвитку молодшого керівного 
складу, забезпечується запровадженням системних засобів до управління кар’єрою військо-
вослужбовця з використанням індивідуального підходу, забезпеченням прозорості та відкри-
тості під час прийняття кадрових рішень на основі всебічної об’єктивної оцінки діяльності 
кожної особи та стимулювання її до ефективного виконання поставлених завдань.

Отже, системою кадрового менеджменту є сукупність цілей, завдань, функцій органі-
заційної структури управління персоналом, взаємозв’язків органів військового управління у 
процесі планування, обґрунтування, формування, прийняття та реалізації управлінських (ка-
дрових) рішень.

Запровадження системи професійного розвитку молодшого керівного складу шляхом 
застосування кадрового менеджменту передбачатиме: реалізацію єдиної кадрової політики 
стосовно всіх категорій особового складу, створення принципово нової системи кадрового 
менеджменту централізованого типу, зорієнтованої на управління кар’єрою кожного військо-
вослужбовця; прийняття раціональних управлінських рішень у формі прогнозів, програм та 
планів щодо визначення потреб у кадрових ресурсах молодшого керівного складу; застосуван-
ня сучасних підходів кадрового менеджменту на всіх етапах професійного зростання молод-
шого керівного складу.

Система буде спрямована на оптимальне забезпечення потреб Національної гвардії 
України в особовому складі сержантського корпусу та можливості кожної особи реалізува-
ти свій потенціал, сприятиме її індивідуальному розвитку, а також баченню кожним військо-
вослужбовцем перспективи свого кар’єрного зростання, підвищить почуття його професійної 
гідності та в цілому приведе до поліпшення ситуації щодо проходження військової служби за 
контрактом. Це дасть можливість застосовувати у кадровій роботі індивідуальний підхід, за-
безпечити прозорість, відкритість під час прийняття кадрових рішень, здійснювати поступове 
кар’єрне зростання.

Отже, можна структурно сформувати таку систему професійного розвитку молодшого 
керівного складу частин та підрозділів Національної гвардії України, що ґрунтується на прин-
ципах кадрового менеджменту, як подано на рисунку 1. 

Запровадження нової системи кадрового менеджменту дасть змогу здійснити оптималь-
не забезпечення потреб Національної гвардії України у молодшому керівному складі, дасть 
можливість кожній особі реалізувати свій потенціал, сприятиме баченню кожним військо-
вослужбовцем сержантського корпусу перспективи свого кар’єрного зростання, поліпшить 
його моральний стан, боєздатність і посилить мотивацію до кращого виконання службових 
обов’язків та бажання продовжувати військову службу.
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Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 
1. Військові формування як державний інститут мають свою структуру та специфічні 

функції, тому використання людських ресурсів, зокрема, потенціалу людини, для забезпечен-
ня оборони держави є надзвичайно важливим завданням. Нині Національна гвардія України 
рухається шляхом реформування та розбудови за зразком військових формувань провідних 
країн ЄС та НАТО. Ключовим етапом у процесі модернізації та оновлення сил безпеки й обо-
рони України є формування високопрофесійного молодшого керівного складу, який є кістяком 
багатьох передових армій світу.

2. Запровадження нової системи кадрового менеджменту дасть змогу  здійснити опти-
мальне забезпечення потреб Національної гвардії України у сержантському складі, дасть 
можливість кожній особі реалізувати свій потенціал, сприятиме баченню кожним військовос-
лужбовцем молодшого керівного складу перспективи свого кар’єрного зростання, поліпшить 
його моральний стан, боєздатність і посилить мотивацію до кращого виконання службових 
обов’язків та бажання продовжувати військову службу.

3. Напрями подальших досліджень будуть спрямовані на обґрунтування сфери обов’яз-
ків та вимог для представників молодшого керівного складу. 

 

 

Прийняття на військову службу 
– планування кадрових потреб;  
– підвищення авторитетності військової служби;  
– підготовка кадрів за спеціальностями;  
– формування резерву та робота з ним 

Проходження військової служби 
– розстановка кадрів за посадами;  
– оцінювання результатів діяльності;  
– підвищення рівня професійної компетенції;  
– перепідготовка військовослужбовців 

Припинення військової служби 
– припинення військової служби;  
– адаптація до цивільного життя; 
– соціальне забезпечення та ін.  

Забезпечення ефективного функціонування частин 
та підрозділів 

Рис. 1. Структура системи професійного розвитку молодшого керівного складу  
частин та підрозділів Національної гвардії України, що ґрунтується 

 на принципах кадрового менеджменту
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ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ 
ІЗ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕФОРМУВАННЯМ МИТНОЇ СПРАВИ

Забезпечення виконання Україною зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС вимагає реорганіза-
ції системи державного управління, розвитку людського потенціалу, забезпечення співпраці держави 
та бізнесу відповідно до  національного законодавства та рекомендацій міжнародних організацій, а та-
кож урахування зарубіжного досвіду реформування митної справи. У статті зазначено, що досягнення 
амбітної мети щодо євроінтеграції передбачає співпрацю уряду, бізнесу та громадськості. Громадська 
експертиза у цих процесах є механізмом виявлення перешкод та проблем, які необхідно вирішити для 
успішної реалізації державних програм інтеграції.

Доступність інформації, політика прозорості, аналітичний потенціал громадських та неурядо-
вих організацій, асоціацій є актуальними показниками оцінки сучасного стану діяльності державних 
органів.

Виконання зобов’язань України за Угодою з ЄС спонукає до активізації процесів реформування 
державної митниці та вжиття невідкладних заходів щодо вдосконалення техніко-технологічних аспек-
тів митної справи, митного законодавства з урахуванням положень основних міжнародних конвенцій, 
що можливо за умови ефективного керівництва, наявності компетентного персоналу, сучасної інфра-
структури, стратегічного бачення перспектив розвитку митної служби та всіх зацікавлених сторін.

Доведено, що в сучасних умовах найбільш раціональне рішення Уряду –  це повний перезапуск 
процесів у митній сфері, які разом із зобов’язаннями щодо впровадження ефективної митної політики 
включають зміни в управлінні митною службою, підвищення заробітної плати митників, підвищення 
іміджу митних органів країни, активізацію громадського контролю за митною діяльністю. Нині про-
блеми реформування та вдосконалення митної діяльності вийшли за межі інтересів урядових структур, 
вони порушуються бізнесом та громадськістю та вимагають негайного вирішення.

Ключові слова: державне управління, інтеграція, реформування митної справи, громадська екс-
пертиза.

I. М. Kveliashvili. Influence of public examination in realization of measures on state administration 
reformation of custom affairs

Providing of implementation Ukraine of obligations under Agreement about an association from EU re-
quires structural state administration, development of skilled potential, organization of activity, custom business 
after certain leading positions of national legislation, recommendations of international organizations, account 
of foreign experience of reformation of custom affairs. It is marked in the article, that achievement of ambitious 
eurointegration aims possibly in cooperation of government, business and the public. Public expertise in these 
processes is an indicator of identifying obstacles and problems that need to be addressed in order to successfully 
implement state integration programs.

Information accessibility, transparency policy, analytical capacities of public and non-governmental or-
ganizations, associations are becoming fully up-to-date indicators of the state and performance evaluation of 
state authorities.

Implementation of obligations Ukraine under Agreement with the EU provides an incentive to intensify 
the processes of reforming the state customs and take urgent implementation measures which require improve-
ment of technical aspects in customs affairs, customs legislation, taking into account the provisions of the main 
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implementing conventions, which is possible provided that an effective leader, competent staff, modern infra-
structure, strategic vision of the prospects of customs administration and all interested parties.

It is proved that in the modern context the rational decision of the Government is a complete restart of 
the processes in the customs sphere, which together with implementation obligations include changes in the 
management of the customs department, increase of salaries of the customs officers, enhancement of the image 
of the customs authorities of the country, public control over the customs activities.

The problems of reforming and improving customs activities went beyond the interests of governmental 
structures and are transmitted by the business and the public in harmony with the problems and issues, the 
solution of which is urgent.

Key words: public administration, integration, custom affairs reform, public expertise.

Постановка проблеми. Виклики, що стоять перед митною адміністрацією будь-якої 
країни, змінюють наявну парадигму стосовно сталих уявлень про стиль та форму державного 
управління митною справою. 

Інформаційна доступність, політика транспарентності, аналітична спроможність гро-
мадських та суспільних організацій,  об’єднань повною мірою стають сучасними індикато-
рами стану та оцінки ефективності діяльності органів державної влади. Митниця як об’єкт 
суцільної уваги та фрустрації з боку зацікавлених сторін, політичних об’єднань, громадськос-
ті, такий, що набув деструктивної репутації, але ж спроможний в умовах нескінченних пере-
творень забезпечувати майже половину податкових надходжень державного бюджету України, 
перебуває у періоді активної стадії свого відродження та оновлення. Основою цього є надзви-
чайна місія митниці – забезпечити стійку платформу для гармонійного входження України в 
митний союз Європейського співтовариства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням питань реформування митної 
справи в Україні, шляхів подолання прогалин та невизначеності митного законодавства, важ-
ливості прискорення  імплементації міжнародних митних стандартів у національні правила 
та умови переміщення товарів через митний кордон, впровадження у митну діяльність кра-
щих світових практик та європейського досвіду присвячені праці І. Бережнюка, Є. Гармаша, 
О. Гребельника, Є. Додіна, Л. Дорофеєвої, Ю. Дьоміна, Л. Івашової, В. Комзюка, Б. Кормича, 
Ю. Кунєва, Н. Липовської, А. Мазура, П. Пашка, І. Письменного, Д. Приймаченко, В. Про-
копенко, К. Сандровського, П. Федотова, В. Ченцова, І. Шулатової та низки інших фахівців, 
сфера наукових інтересів яких пов’язана з проблемами в митній сфері. Важливим напрямом 
наукового погляду на проблеми в митній сфері та пропозицій з їх подолання є питання удо-
сконалення державного управління митною справою в умовах європейського вектора руху 
України. 

Метою статті є дослідження питань впливу незалежної експертизи на процеси рефор-
мування митної справи в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Виконання Україною цих зобов’язань надає стимулу до 
активізації процесів реформування державної митної справи та вжиття невідкладних імпле-
ментаційних заходів, які потребують удосконалення технічних аспектів у митній діяльно-
сті,  митного законодавства з урахуванням положень основних імплементаційних конвенцій, 
що можливе в  умовах існування ефективного лідера,  компетентного персоналу, сучасної інф-
раструктури, стратегічного бачення перспектив суб’єктами управління митною справою та 
всіма зацікавленими  сторонами.

Державній митній справі, як еволюціонуючій сфері діяльності без обмеженого життє-
вого циклу, притаманні змінні процеси в сучасних умовах існування суспільства та держави. 
Важливим елементом у цих процесах є управління змінами, що потребує структурного під-
ходу, стратегічного бачення для забезпечення безперервного та сталого розвитку, досягнен-
ня  ефективних результатів у тривалій перспективі.
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У цих умовах запорукою успіху є співпраця митниці з міжнародними та  громадськими 
експертами, дослідження та аналіз їх висновків для включення у стратегічні новації та пла-
ни  на шляху до кінцевої стратегічної мети країни за конституційним курсом  держави «на 
набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноат-
лантичного договору» [1].

Симбіоз  митниця і зовнішні експерти створює  формат ефективної  практичної реаліза-
ції важливих стратегічних завдань, серед яких:  

– експертиза законодавчих проєктів та рішень з питань митної справи стосовно їх від-
повідності державним та громадським інтересам і потребам, які спрямовані на формування 
специфічних  цінностей у митній сфері через застосування принципів управління митною 
справою, що важливо у період втрати самоідентичності митниці як форпосту у забезпеченні 
зовнішньоекономічних інтересів держави на шляху до європейської інтеграції; 

– прогнозування результатів, селекція ризиків у період проведення реформ державної 
митної справи, процесів її трансформації з метою оперативного реагування і прийняття рі-
шень на відповідних етапах проходження цих процесів, а також рівнях їх управління; 

– адекватна оцінка стану проведення реформ;  
– інформаційна підтримка експертного середовища по ключових показниках ефектив-

ності митної діяльності щодо стратегічної узгодженості із  визначеними цілями; 
– моніторинг стану ефективності державного управління змінами стратегічного розвит-

ку митної справи; 
– створення умов для ефективного, відкритого діалогу між митницею як органом вико-

навчої влади та громадянським суспільством. 
Результатом взаємодії є об’єктивність та неупереджене ставлення до митної адміністра-

ції та митниць як одних із співвиконавців інтеграційних планів держави. 
Характерним індикатором  громадського моніторингу та експертних оцінок є системна 

обробка результатів інтерв’ю з  представниками митниць, органів державної влади, до ком-
петенції яких належить взаємодія з митних питань,  представниками торгово-промислових 
палат, митних брокерів та інших митних посередників, суб’єктів зовнішньоекономічної діяль-
ності, моніторинги та звіти Інституту економічних досліджень та політичних консультацій у 
рамках проєкту «Сприяння розвитку торгівлі за рахунок сприяння діалогу між представника-
ми громадянського суспільства і органами державної влади (Діалог зі Сприяння Торгівлі)». 
Метою  проєкту визнано створення підґрунтя для успішної інтеграції України в світову еконо-
міку і, зокрема, інтеграцію в ЄС шляхом зміцнення потенціалу бізнес-асоціацій і неурядових 
організацій щодо визначення і реалізації заходів політики зі сприяння розвитку торгівлі  [2]. 

Аналітичні звіти Інституту в рамках роботи зазначеного проєкту надають важливу для 
фахівців та аналітиків з митної справи інформацію щодо осмислення актуальних для бізнесу 
питань, визначення правомірних, у тому числі через пошук компромісів, шляхів їх вирішення, 
викриття деструктивних факторів у діяльності митниць та їх анігіляція  для оновлення репу-
тації та  позитивного ставлення громадськості до митниці – органу держави, ефективність 
діяльності якого потребує змін та проведення масштабних реформ, здатних до позитивних 
перетворень.

Протягом періоду роботи митниць у складі фіскальної служби України  проблеми у їх 
роботі мають стійку тенденцію  існувати практично у незмінному сценарному вигляді із від-
носним ранжуванням залежно від року експертизи, що є абсолютним підтвердженням назрі-
лих проблем країни:  зняття напруги у роботі бізнесу та суб’єктів зовнішньоекономічної ді-
яльності, спрощення зовнішньої торгівлі за рахунок впровадження у діяльність  реальних та 
дієвих реформ, розробки та впровадження  адекватних запитам часу стратегічних змін.
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Рис. 1. Проблеми у роботі митниць (складено за матеріалами джерела [2])

На наш погляд, важливою умовою зростання цих показників можна вважати  позитив-
ний вплив  Угоди про асоціацію з ЄС [3], намічені перспективи в  очікуванні українського 
бізнесу щодо розширеного  виходу на європейські ринки за обсягами та номенклатурою 
товарів. 

Оцінка суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності впливу Угоди про асоціацію з ЄС та 
роботи зони вільної торгівлі ще не досягла упевненого рівня сподівань, що може пояснюва-
тись  уповільненням та недотриманням термінів виконання імплементаційних вимог Украї-
ною за умовами цієї Угоди. 

Певною мірою очікування бізнесу пов’язані зі стартом системних реформ та страте-
гічних ініціатив Уряду щодо поліпшення наявного стану у зовнішньоекономічній діяльності. 
Перетворення, що відбуваються у суспільстві,  надають можливості набути права висловлю-
вати та вимагати вирішення актуальних питань у митній сфері зацікавленим сторонам, гро-
мадським організаціям, які мають відповідну компетенцію з митних питань та  митного зако-
нодавства, мають досвід роботи у міжнародній торгівлі та  обізнані з міжнародною практикою 
застосування митних правил, переліком необхідних документів для проходження митного 
контролю, взаємодії з митними структурами інших країн. Цей досвід дав змогу сформулювати 
рекомендації та запропонувати заходи, метою яких є сприяння торгівлі, спрощення та онов-
лення контенту умов та порядку проходження митних процедур. 
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Основні проблемні питання за результатами моніторингу залишаються незмінними про-
тягом останніх декількох років та стосуються вдосконалення застосування митної процедури 
«єдиного вікна»; спрощення митних процедур за рахунок впровадження новітніх техноло-
гій та технічних засобів контролю, використання оновленого програмного забезпечення та 
ІТ-технологій як засобів комунікації та контролю; імплементації інституту авторизованого 
економічного оператора на умовах, що визначені європейським митним законодавством;  вве-
дення чітких правил визначення та оцінки митної вартості товарів, що перетинають митний 
кодон України. Це питання є чи не найгострішим серед тих, що потребують визначення для 
подальшої плідної комунікації між митницею та бізнесом, та, як наслідок, впровадження 
ефективного митного постаудиту та контролю. 

За розумінням громадськості, що підтверджують  моніторингові дослідження, в су-
часних умовах раціональним рішенням Уряду є повне перезавантаження в митній сфері, що 
разом з імплементаційними зобов’язаннями  включає зміни управління діяльністю митного 
відомства, підвищення заробітної плати митникам, підвищення іміджу митних органів країни, 
громадський контроль за діяльністю митниць.  З наведеного формується висновок, що про-
блеми реформування та удосконалення митної діяльності вийшли за межі інтересів владних 
структур та транслюються бізнесом та громадськістю в унісон з проблемами та питаннями, 
вирішення яких є невідкладним. Розуміння однієї з причин корупційного складника у діяль-
ності митниці – низька заробітна плата, це крок до вирішення проблем митниці за підтримки 
стейкхолдерів.

Слід відзначити, що значна частка рекомендованих експертами заходів набула втілення 
у  переліку концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну 
податкову та митну політику, за розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 27 грудня 
2018 р. № 1101-р [4].

Еволюція вираження намірів Уряду  України щодо проведення реформування державної 
митної справи надає уявлення про тривалість цього процесу. Загальні напрями реформуван-
ня державної митної справи визначені у пріоритетних завданнях Стратегії  сталого розвитку 
«Україна–2020», затвердженої у 2015 році [5]. Більше ніж рік потому Програмою діяльно-
сті Кабінету Міністрів України за Постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016 р. 
№ 1099-VIII [6] деталізовано питання митного напряму для реалізації цієї Стратегії.  Наступ-
ного року Урядом затверджена  Стратегія реформування системи управління державними фі-
нансами на 2017–2020 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. 
№ 142) [7], середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року (розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275) [8]. Протягом 2018 року Кабінетом Мі-
ністрів України затверджені заходи та плани із забезпечення виконання зобов’язань за Угодою 
про асоціацію з ЄС, Державною фіскальною службою України розроблені та анонсовані стра-
тегічні плани та програми реформування митного складника діяльності митниці.  За різного 
роду об’єктивних та суб’єктивних підстав реалізації повного або максимально наближеного 
до завершеного виконання цих програм не відбулось.  

На наш погляд, фактори стримання реформ уже були закладені на правовому рівні у Роз-
порядженні Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 142-р «Про схвалення Стра-
тегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки» [9], яким 
визначені  ймовірні ризики невиконання стратегічних завдань, що створюються:  

– через нестабільну макроекономічну ситуацію; 
– часте внесення змін до податкового законодавства; 
– неможливість здійснення модернізації ІТ-систем; 
– внутрішнє перешкоджання підрозділами Державної фіскальної служби реорганізації. 
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Зазначене по суті виявляє неспроможність та невпевненість основних виконавців у реаліза-
ції взятих Україною зобов’язань по міжнародних угодах, характеризує низький та такий, що потре-
бує невідкладних змін та заходів, рівень державного управління як на макро-, так й на мікрорівні 
найбільш впливової на стан економічного  розвитку держави  податкової та митної сфери. 

Головною рушійною силою  якісних перетворень у процесі реформування митної спра-
ви є формування концептуальних критеріїв стратегічних змін як об’єкта державного управлін-
ня стратегією розвитку митної справи в країні. Як і будь-яка інша стратегія розвитку митної 
справи має бути унікальною щодо сучасного стану стосовно зовнішнього середовища, від-
повідати внутрішнім потребам країни та суспільства, охоплювати характерні митній сфері 
аспекти і забезпечувати гармонійність поетапного  впровадження стратегічних змін. Це перед-
бачає перенесення акцентів з вирішення поточних завдань та проблем  на назрілі першорядні 
проблеми, що потребують  стратегічних змін і системного підходу до їх реалізації.  

Як визначає І. Ансофф [10], стратегічні зміни – це процес, який включає  чотири ста-
дії:  аналіз поточної ситуації, аналіз чинників ситуації, вибір стратегії зміни,  контроль за реа-
лізацією і впровадження стратегії. 

За узагальненими науковими підходами  здійснення процесу управління стратегічними 
змінами потребує наявності зацікавлених лідерів, спроможних до проведення змін, діагности-
ки наявного стану та формату здійснення митної справи в країні, розробки та обміркованого 
вибору стратегії змін та розвитку державної митної справи, визначення дієвих форм та мето-
дів реалізації стратегічних  змін та інноваційного розвитку. 

Стратегічні зміни Р. Джейкобсом [11, с. 26] визначені як процес залучення компетентних фа-
хівців для реалізації змін, створення та засвоєння нових  методів та технологій у роботі, що спро-
можні  надати нових можливостей розвитку митної справи в Україні як нині, так і в перспективі.  

Процеси стратегічного перетворення та реформ митної справи залежать також від фак-
торів впливу та позиції  зацікавлених осіб, до яких варто віднести персонал та фахівців митної 
адміністрації та митниць, особливості взаємодії з державними органами, що здійснюють від-
повідні види контролю під час переміщення товарів через митний кордон. 

Державне управління реформуванням митної справи доречно  конструювати через пріо-
ритетні  аспекти за науковими розробками зі стратегічного бачення суті належних перетворень 
в умовах європейської інтеграції. Такий підхід створює певний стимул та бачення перспекти-
ви реалізації стратегічних завдань з оптимальним використанням потенціалу та ресурсів. Кон-
цептуально аспекти державного управління  можливо диференціювати за факторами впливу 
на  організаційний, функціональний, процесуальний, суб’єктно-об’єктний, контентне напов-
нення якого включає елементи [12, с. 7]: 

Організаційний: 
– забезпечення виконання умов Угоди про асоціацію з ЄС, імплементація митних пра-

вил, стандартів, конвенційних умов до законодавства України з питань митної справи;
– диверсифікація стратегічних цілей та програм розвитку державної митної справи;
– нормативно-правова конвергенція;
– впровадження наукових розробок та результатів досліджень у практичну діяльність та 

управління державною митною справою; 
– розробка та реалізація програмних завдань, що затверджені з метою досягнення ви-

значених євроінтеграційних цілей та виконання Україною зобов’язань, що передбачені в між-
народних угодах; 

– забезпечення відкритості діяльності митної адміністрації та митниць;
– координація діяльності та ефективне використання потенціалу та ресурсів з метою 

ефективного досягнення результату. 
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Функціональний: 
– кореляція функціонального наповнення митної справи та митної діяльності в Україні 

з орієнтацією на основний акцент євроінтеграційних зобов’язань  – сприяння торгівлі та спів-
робітництву в митній сфері;

– затвердження реалістичних планів заходів, які охоплюють усі напрями митної діяль-
ності, організація та контроль їх виконання;

– розробка та впровадження дієвих форм мотивації, професійних компетенцій, підходів 
та заходів впливу в управлінні персоналом митниць;

– маніфестація інтеграційних цілей  для відтворення суспільної довіри до діяльності мит-
ниць, цінностей та принципів діяльності, заснованих на дотриманні національних інтересів. 

Процесуальний:
– реформування державної митної справи транслює процеси актуальні, ефективні,  ра-

ціональні, незворотні, об’єктивно визначені для досягнення інтеграційних та актуальних у 
міжнародній співпраці цілей та мають чітко визначені євроінтеграційні та імплементаційні 
акценти; 

– стандартизація та гармонізація процесів та процедур застосування міжнародних норм 
та правил в умовах трансформації і реформування державної митної справи;

– форми та методи управління митної адміністрації відображають процеси зміщення 
акцентів на орієнтацію обслуговування  бізнес-процесів у зовнішній торгівлі до індексів про-
відних країн світу із високими стандартами розвитку та технологічним забезпеченням  усіх 
процесів у митній сфері;

– призначення політично-незаангажованого лідера, який спроможний на пошук доско-
налих управлінських рішень,  впливати на їх реалізацію повною мірою та здійснювати кон-
троль їх ефективності;

– комунікативні процеси спрямовані на упорядкування та залучення внутрішнього та 
зовнішнього потенціалу  для досягнення інтеграційних результатів  (громадянське суспіль-
ство, інноваційні технології, кращі міжнародні практики, консультації із зацікавленими сторо-
нами);

– на всіх етапах відтворення діяльності митного відомства – Державної митної служби 
України, запровадження системного підходу до реформування державної митної справи, її 
удосконалення та відповідність змінним зовнішнім умовам, її здійснення відповідно до змін-
них торгово-економічних умов у світі. 

Суб’єктно-об’єктний: 
– зміни внутрішнього середовища відомства, до компетенції якого належить здійснен-

ня державної митної справи, трансформація митної організаційно-управлінської структури 
(ДФСУ – ДМСУ) вимагає зміни формату управління та регулювання процесами в митній сфе-
рі та діяльності, організації досконалої, ефективної структури відомства;

– реалізація концепції створення єдиної митниці із вертикаллю підпорядкування за ад-
міністративно-територіальним  принципом із варіативністю управлінської підпорядкованості 
та компетенціями, за допомогою чого намічені інтеграційні процеси набудуть поштовху та 
інтенсивності;

– усвідомленість та сприяння зацікавлених  сторін у створенні оптимальних умов роз-
витку державної митної справи;

– створення умов конструктивного розвитку державної митної справи за визначеними 
євроінтеграційними стандартами та можливість оперативного реагування на процеси, що ви-
никають у зовнішньому середовищі, через оптимізацію процесів у внутрішньому середовищі, 
що впливають на ефективність здійснення державної митної справи. 
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Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Адап-
тація процесів, спрямованих на реформування та стратегічний розвиток державної митної 
справи, потребує обґрунтування місця і ролі потенціалу у процесах перетворення наявної 
структури у відомство, що формується за рішенням Уряду, – Державну митну службу України. 
Її діяльність має стати не прототипом минулої, а європейською проєкцією оновленої сучасної 
митниці як інноваційної та спроможної до оперативної трансформації залежно від змінних 
зовнішніх та внутрішніх умов. Важливим під час впровадження змін у наявних умовах вва-
жаємо підвищення потенціалу, виявлення та обґрунтування значущості та ефективності його 
використання, стратегічні зміни у державному  управлінні митною справою. 
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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Забезпечення національної безпеки − головне завдання державної політики. Проте можна кон-
статувати, що нині в цій сфері накопичилася низка проблем, які потребують невідкладного розв’язання. 
Якщо на ранніх етапах політика здійснення національної безпеки розглядалася в основному як проблема 
забезпечення військової безпеки, то згодом вона отримала ширший зміст. Практичне значення механізмів 
державної політики у сфері забезпечення національної безпеки полягає в тому, що раніше вона була зорі-
єнтована на забезпечення безпеки в якійсь іншій сфері діяльності, а якщо вже реально виникли загроза чи 
небезпека національній безпеці держави, то суть сучасних механізмів державної політики полягає у здат-
ності держави захистити національні цінності й інтереси в конкретних внутрішніх і зовнішніх умовах.

Головне призначення механізмів державної політики України полягає в досягненні цілей національ-
ної безпеки, а отже, основною функцією державної політики є забезпечення збалансованого існування 
інтересів особи, суспільства і держави через моніторинг, діагностування, виявлення та ідентифікацію, 
запобігання та припинення, мінімізацію та нейтралізацію дії внутрішніх і зовнішніх загроз і небезпек. 

Сучасна система державної політики України щодо забезпечення національної безпеки в широ-
кому розумінні має базуватися на сукупності наявних і спеціально створюваних органів, державних і 
недержавних структур, соціальних груп, суспільних об’єднань і громадських організацій, окремих осіб, 
а також специфічних правових, інформаційних, політичних, економічних та інших зв’язків між ними із 
забезпечення національних інтересів особи за різних умов функціонування. 

Ефективність системи державної політики України щодо забезпечення національної безпеки ви-
значає необхідність ініціювати питання про її докорінне реформування, починаючи від створення моде-
лі її функціонування та формування цілісної системи законодавчих актів у сфері національної безпеки і 
оборони України. 

Ключові слова: державна політика України, безпека, національна безпека, механізми державної 
політики, суспільство, держава.

M. F. Kryshtanovych. State policy of Ukraine regarding national security
Ensuring national security is the main task of public policy. However, it can be stated that there are a 

number of problems in this area that need immediate resolution. While in the early stages, national security pol-
icy was largely seen as a problem of military security, it subsequently became more meaningful. The practical 
importance of changing the paradigm of national policy in the field of national security lies in the fact that it 
has previously focused on security in some other sphere of activity, and when the real or present danger to the 
national security of the state has already arisen, the essence of the modern paradigm of this policy lies in the 
ability of the state to protect national values and interests in specific internal and external conditions.

The main purpose of the state policy system of Ukraine is to achieve national security goals, and there-
fore the main function of this system is to ensure the balanced existence of the interests of the individual, society 
and state through monitoring, diagnosis, detection and identification, prevention and termination, minimization 
and neutralization of internal and external threats. and the dangers.

The modern system of state policy of Ukraine on ensuring national security in the broadest sense should 
be based on the totality of already existing and specially created bodies, state and non-state structures, social 
groups, public associations and public organizations, individuals, as well as specific legal, information, polit-
ical, economic and other links between them to ensure the national interests of the individual under different 
conditions of functioning.

 М. Ф. Криштанович, 2019
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The effectiveness of the national policy system of Ukraine on ensuring national security determines the 
need to initiate the question of its thorough reforming, starting from the creation of a model of its functioning 
and the formation of a comprehensive system of legislative acts in the field of national security and defense of 
Ukraine.

Key words: state policy of Ukraine, security, national security, mechanisms of state policy, society, state.

Постановка проблеми.  В умовах конфліктної ситуації на сході України та анексії Кри-
му Російською Федерацією, що може призвести до погіршення та дестабілізації внутрішнього 
стану в країні, погіршення ситуації у сфері міжнародної безпеки, сукупність усіх цих вну-
трішніх і зовнішніх факторів впливає на становище України у світі. Тому необхідно визначити 
основні механізми державної політики щодо забезпечення національної безпеки держави. 

Аналіз останніх досліджень і публікації. Одними з основних механізмів державного 
політики, які визначають шляхи забезпечення національної безпеки держави, є організацій-
ний та правовий механізми. Організаційний механізм державної політики забезпечує коор-
динацію діяльності органів влади, створення необхідних структур у системі забезпечення на-
ціональної безпеки, ініціювання та проведення публічних обговорень із питань національної 
безпеки, а правовий механізм має законодавчий підхід, який розкривається через забезпечення 
національної безпеки шляхом прийняття нових норм законодавства та їх виконання через різні 
форми державного контролю. 

Суть механізмів державного політики, які пропонуються науковцями, зокрема, такими 
як І. Бінько, С. Головащенко, О. Данільян, О. Дзьобань, А. Качинський, Н. Нижник, Г. Ситник 
та ін., полягає у впровадженні механізмів державної політики із забезпечення національної 
безпеки, координації діяльності органів влади в цій сфері.

Мета статті − розглянути ефективність механізмів державної політики України в кон-
тексті забезпечення національної  безпеки держави загалом та визначити їх основні напрями 
та функції в цій галузі.

Виклад основного матеріалу. Законом України «Про національну безпеку України» 
2018 р. визначено, що її національна безпека має забезпечуватися шляхом проведення вива-
женої державної політики відповідно до прийнятих в установленому порядку загальнодер-
жавних та галузевих концепцій, доктрин, стратегій та програм, у політичній, економічній, 
соціальній, воєнній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній та інших сферах. Цей 
Закон, відповідно до ст.ст. 1, 2, 17, 18 і 92 Конституції України, визначає основи та принципи 
національної безпеки і оборони, цілі та основні засади державної політики, що гарантувати-
муть суспільству і кожному громадянину необхідний захист від загроз. Цим Законом визна-
чаються та розмежовуються повноваження державних органів країни у сферах національної 
безпеки, створюється основа для інтеграції політики та процедур органів державної влади, 
інших державних органів, функції яких стосуються національної безпеки, запроваджується 
всеосяжний підхід до планування у сферах національної безпеки [1].

Функціями державної політики, процесом національної безпеки є цілеспрямовані, ор-
ганізуючі, координуючі та регулюючі впливи суб’єктів державного управління національною 
безпекою, які спрямовані на реалізацію національних інтересів. Вони мають регулювати ці 
сфери життєдіяльності суспільства та держави. Їх головною метою є створення належних 
умов розвитку особи, прогресу суспільства і держави, а також нейтралізація загрози посла-
блення спроможності держави реалізувати інтереси національні на міжнародній арені. Варто 
зазначити, що специфічність визначених функцій полягає також у тому, що виявлення та ней-
тралізація загроз національним інтересам передбачає використання спеціально створюваних 
сил і засобів, зокрема збройних сил, розвідки, правоохоронних органів та інших, тому їх реа-
лізація може мати «силовий», примусовий характер [2].
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Держава у процесі реалізації своїх функцій із забезпечення національної безпеки має:
- здійснювати моніторинг, який має надавати об’єктивний та всебічний аналіз і прогно-

зування, спостереження та системну оцінку стану національної безпеки та  загроз й небезпек 
національній безпеці України;

- організовувати ефективну роботу державної системи забезпечення національної безпе-
ки щодо реалізації комплексу заходів, які мають бути спрямовані на попередження, виявлення 
та нейтралізацію загроз і небезпек національній безпеці України;

- здійснювати контроль за розробленням, створенням, розвитком, використанням, екс-
портом та імпортом сучасних технологій, засобів та систем національної  безпеки через їх 
сертифікацію і ліцензійну діяльність;

- проводити необхідну протекціоністську політику щодо виробників технологій, засобів 
і систем безпеки на території України та за її межами і вживати заходів із захисту внутрішньо-
го ривку від проникнення на нього неякісних продуктів у сфері безпеки;

- сприяти наданню суб’єктам державного управління належного доступу до світових 
ресурсів забезпечення безпеки;

- формулювати і реалізовувати  державну політику у всіх сферах національної безпеки 
України;

- організовувати розроблення державних програм для забезпечення національної безпеки 
України, які мають сприяти об’єднанню зусиль державних і недержавних організацій у цій сфері.

Основними напрямами державної політики України щодо забезпечення національної 
безпеки є:  

1) у політичній сфері − створення дійових механізмів захисту прав громадян України 
в країні та світі; запобігання й усунення спроб втручання у внутрішні справи України; вхо-
дження в наявні та створювані системи універсальної і регіональної безпеки; уникнення по-
літичного екстремізму, підтримка громадянської злагоди та соціальної стабільності; побудова 
надійної системи захисту конституційних засад, запобігання та боротьба з порушеннями за-
конності і правопорядку, створення необхідних умов для ефективної боротьби з корупцією та 
злочинністю, особливо її організованими формами; забезпечення належного виконання закон-
них рішень органів державної влади і місцевого самоврядування [3];

2) в економічній сфері − недопущення незаконного використання бюджетних коштів і 
державних ресурсів, їх перетікання в тіньову економіку; контроль за експортно-імпортною 
діяльністю, спрямованою на підтримку важливих для України пріоритетів та захист вітчиз-
няного виробника; боротьба з наявною протиправною економічною діяльністю, протидія не-
контрольованому відпливу національних матеріальних, фінансових, інтелектуальних, інфор-
маційних та інших ресурсів [4];

3) у соціальній сфері − виявлення й усунення причин, що призводять до різкого розша-
рування суспільства під час переходу до ринкової економіки; вжиття вчасних заходів щодо 
протидії кризовим демографічним процесам; створення ефективної системи соціального за-
хисту людини, охорони та відновлення її фізичного і духовного здоров’я; стимулювання роз-
витку та забезпечення всебічного захисту освітнього й культурного потенціалу країни; захист 
прав споживачів [5];

4) у воєнній сфері − створення ефективних механізмів і проведення комплексних захо-
дів щодо запобігання можливій агресії або воєнному конфлікту, локалізації та ліквідації їхніх 
наслідків; запобігання спробам та усунення порушень державного кордону територіальної ці-
лісності України; демократичний цивільний контроль за воєнною організацією держави [6];

5) в екологічній сфері − впровадження та контроль за дотриманням науково обґрунто-
ваних нормативів природокористування та охорони довкілля; контроль за станом навколиш-
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нього природного середовища, виявлення та усунення загроз для здоров’я населення, вчасне 
попередження громадян України в разі небезпеки; забезпечення зниження антропогенних на-
вантажень, ліквідація наслідків шкідливого впливу людської діяльності на природне середо-
вище; впровадження у виробництво екологічно безпечних технологій; реалізація заходів щодо 
зменшення впливу наслідків Чорнобильської катастрофи; недопущення неконтрольованого 
ввезення в Україну екологічно небезпечних технологій, речовин і матеріалів [7];

6) в інформаційній сфері − вжиття комплексних заходів щодо захисту свого інфор-
маційного простору та входження України у світовий інформаційний простір; виявлення 
й усунення причин інформаційної дискримінації України; усунення негативних чинників 
порушення інформаційного простору, інформаційної експансії з боку інших держав; роз-
робка і впровадження необхідних засобів та режимів отримання, зберігання, поширення і 
використання суспільно значущої інформації, створення розвиненої інфраструктури в ін-
формаційній сфері [8];

7) у зовнішньополітичній сфері − основною метою політики національної безпеки є 
формування зовнішнього оточення, яке має сприяти внутрішньому розвитку країни. Кінцевою 
умовою його досягнення є збереження миру, мирне розв’язання усіх міждержавних проблем 
та суперечностей. Якщо брати до уваги зовнішньополітичну складову частину національної 
безпеки, то одним із найважливіших її елементів є задоволення державою своїх національних 
інтересів на трьох основних рівнях:

−  глобальному, який передбачає активну і повноцінну її участь у побудові системи між-
народної безпеки з об’єктивним, а також адекватним урахуванням місця, ролі, потреб та ре-
сурсного потенціалу держави;

− регіональному, який забезпечує гарантію стабільності і безпеки України, її участь у 
військово-політичних або державних союзах, у регіональній та міжнародній співпраці;

− субрегіональному, який враховує тенденції розвитку всеохопного взаємовигідного 
співробітництва з найближчим оточенням, організацію зон вільної торгівлі, транскордонного 
співробітництва та інших форм співпраці [9].

З метою реалізації політики у сфері національної безпеки держава застосовує всі наявні 
в її розпорядженні засоби – політичні, економічні, правові, військові, організаційні та інші, на 
основі яких здійснюється послідовне втілення засад національної безпеки, враховуючи необ-
хідне розмежування відповідних повноважень та забезпечення координації дій органів зако-
нодавчої, виконавчої та судової влади. 

Державна політика України у сфері забезпечення національної безпеки  базується на 
таких принципах:

− дотримання Конституції України, законодавства України  щодо основ  застосування 
загальновизнаних принципів і норм міжнародного права під час здійснення діяльності із за-
безпечення національної безпеки України;

−  відкритість під час реалізації функцій державних суб’єктів, яка має передбачати не-
обхідність інформування суспільства про їх належну  діяльність з урахуванням тих обмежень, 
які встановлені законодавством України;

− правова рівність стосовно всіх учасників процесу забезпечення національної безпеки 
поза залежністю від їх політичного, соціального і економічного статусу;

− пріоритетний розвиток вітчизняних сучасних технологій та систем забезпечення наці-
ональної безпеки [10, c. 24−25].

Серед чинників, які справляють негативний вплив на розробку та впровадження політи-
ки національної безпеки, можна назвати такі: 

- некомпетентність та корумпованість бюрократичного апарату; 
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- економічні диспропорції в розвитку регіонів України та політичні спекуляції навколо 
наявних соціокультурних відмінностей, які посилюють тенденції до міжрегіонального від-
чуження, а отже, формують реальну загрозу цілісності українського суспільства та держави; 

- конфліктність та неузгодженість у діях органів державної влади у процесі стратегічно-
го планування забезпечення національної безпеки і, як наслідок, неадекватні загрозам націо-
нальній безпеці державно-управлінські впливи з боку органів державної влади; 

- відсутність продуманої і прозорої кадрової політики, через що в доборі кадрів керу-
ються не професіоналізмом фахівців, а їхньою партійною належністю; 

- спекулятивне використання політичними лідерами нерозв’язаних конфліктних про-
блем, що призводить до поглиблення суперечностей і розколу держави; 

- очікування серед населення погіршення соціально-економічного стану, зокрема через 
загрозливі тенденції розвитку світової економічної системи; 

- відсутність системності в роботі органів державної влади щодо виконання прийнятих 
рішень у сфері національної безпеки;

 - низькі темпи структурної перебудови національної економіки, її підготовки до функ-
ціонування в умовах жорсткої конкуренції; 

- підвищення ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природ-
ного характеру, погіршення екологічного стану водних ресурсів; 

- наявність правового нігілізму, посилення недовіри громадян до органів влади через 
неналежне виконання чинного законодавства, корупцію, а також  хабарництво;

 - загрозливі масштаби зростання кількості неканонічних церков; 
- слабкість українських інституцій в питаннях пошуку консенсусу, необхідного для ок-

реслення шляхів подальшого розвитку; 
- невирішеність більшості проблем державного будівництва і суспільного розвитку − від 

способу управління країною до геополітичної орієнтації; 
- втрата колишніх регулятивних механізмів у різних сферах суспільного життя та значних 

ресурсів, виникнення нових проблем, зокрема послаблення солідарної суспільної поведінки; 
- недостатній рівень розвитку громадянського суспільства, через що органи державної 

влади функціонують без надійного контролю з його боку;
 - втручання у внутрішні справи України з боку іноземних держав. 
Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 

Таким чином, державна політика України щодо забезпечення національної безпеки визначає 
життєво важливі інтереси держави, суспільства і громадянина. Її цілями та цінностями є не-
обхідність розробки і використання сучасних та ефективних механізмів та засобів державної 
політики України щодо протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам держави.
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ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, 
ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ІНФОРМАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ ОСОБИСТОСТІ 

У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

В умовах трансформації постіндустріального суспільства в інформаційне людина залишається 
одним із найбільш вразливих елементів системи національної безпеки держави. Разом із тим особли-
вості сприйняття людиною інформації, на підставі якої вона здійснює свою діяльність, залишаються 
неповною мірою дослідженими. Це обмежує можливості органів державної влади та місцевого само-
врядування щодо використання та розвитку механізмів державного управління процесами забезпечення 
інформаційної безпеки особистості в системі національної безпеки держави. 

Акцентовано на тому, що система поглядів на себе, навколишній світ, ідеї, ідеали, переконання, 
принципи і цінності, що становлять свідомість людини, поступово формується протягом її життя. 
Для обґрунтування окремих положень наведені приклади із введених у науковий обіг історичних джерел, 
що ілюструють негативний вплив на суспільство комуністичної пропаганди.

Звернено увагу, що людина під час задоволення потреби використовує: інформаційні канали, 
завдяки яким забезпечується зв’язок із зовнішнім середовищем; фільтр сприйняття інформації; попе-
редньо сформований світогляд; отриману інформацію; уявлення про особисті потреби; процес коре-
гування власного світогляду; процес прийняття рішення для задоволення потреби шляхом виконання 
певного діяння (дія або бездіяльність), спрямованого на задоволення певної потреби.

Зазначено, що наявні потреби активують відповідні інформаційні канали з метою забезпечення 
зв’язку свідомості людини із зовнішнім середовищем. Раніше сформований світогляд людини налашто-
вує фільтр сприйняття інформації від інформаційних каналів. 

Сприйнята інформація запам’ятається людиною та використовується для прийняття рішення 
і корегування власного світогляду, якщо отримані від попереднього діяння результати не відповідають 
очікуваним. Із кожним новим циклом задоволення потреб відбувається удосконалення світогляду, який 
безпосередньо впливає на зміни як фільтру сприйняття інформації, так і потреб особистості. Після 
прийняття рішення щодо задоволення потреби людина своїм діянням справляє вплив на зовнішнє сере-
довище, результати якого надходять на інформаційні канали. Процес циклічно повторюється.

Підкреслено, що забезпечення інформаційної безпеки особистості залежить від усунення ризиків 
помилкового функціонування процесів корегування свідомості особистості, невідповідного налаштування 
фільтру сприйняття інформації та формування в людини шкідливих для неї потреб. Зазначені особливос-
ті потребують першочергового врахування в діяльності органів державної влади та місцевого самовря-
дування щодо забезпечення інформаційної безпеки особистості у сфері національної безпеки держави. 

Напрямом подальших досліджень може бути визначення підходів щодо створення державних 
механізмів розвитку, захисту та корегування основних елементів свідомості особистості.

Ключові слова: інформаційна безпека, фільтр сприйняття інформації, свідомість особистості, 
інформаційні канали, задоволення потреб.

I. V. Kukin. Features of information perception that affect to the individual information security in the 
field of the national state security

In the conditions of post-industrial society transformation into information stage the person remains one 
of the most vulnerable elements of the national state security system. At the same time, the peculiarities of a 
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person’s perception of the information on the basis of which he carries out his activity remain insufficiently re-
searched. This limits the ability of public authorities and local self-government to use and develop mechanisms 
of public administration processes for ensuring individual information security in the national state security 
system.

It is emphasized that the system of oneself and the world views, ideas, ideals, beliefs, principles and 
values that make up a person’s consciousness is gradually formed throughout his life. To substantiate some of 
the provisions, examples of historical sources introduced into the scientific circulation which are illustrated the 
negative impact on communist propaganda society.

It is noted that in satisfying the need, the person uses: information channels through which communi-
cation with the environment is ensured; filter of information perception; pre-formed worldview; information 
received; understanding of personal needs; the process of adjusting one’s worldview; the process of making a 
decision to meet a need by performing a specific action (action or omission) aimed at meeting a specific need.

It is stated that the existing needs activate the relevant information channels for communication of hu-
man consciousness with the external environment. Former outlook of the person adjusts the filter of information 
perception from information channels.

Perceived information is remembered by a person and used to make decisions and adjust their own out-
look if the results obtained from the previous action do not go as expected. With each new cycle of satisfaction 
of needs there is an improvement of the outlook which directly influences changes both the filter of the informa-
tion perception, and the person needs. Once a decision has been made to meet a need, an individual exerts an 
influence on the external environment through which their actions are delivered to information channels. The 
process is repeated cyclically.

It is emphasized that ensuring the information security of the person depends on eliminating the risks of 
the correct processes functioning of the personality consciousness, inappropriate adjustment of the information 
perception filter and formation in the person of harmful to it. These features require priority consideration in the 
activities of state authorities and local self-government in providing the individual information security in the 
field of the national state security.

The further research direction may be to identify approaches to the creation of state mechanisms for the 
development, protection and correction of the basic elements of personality consciousness.

Key words: information security, information perception filter, personality consciousness, information 
channels, needs satisfaction.

Постановка проблеми. В умовах трансформації постіндустріального суспільства в ін-
формаційне людина залишається одним із найбільш вразливих елементів системи національ-
ної безпеки держави. Разом із тим особливості сприйняття людиною інформації, на підставі 
якої вона здійснює свою діяльність, залишаються недостатньо дослідженими. 

Це обмежує можливості органів державної влади та місцевого самоврядування щодо 
використання та розвитку механізмів державного управління процесами забезпечення інфор-
маційної безпеки особистості в системі національної безпеки держави. Зменшення ризиків 
інформаційної вразливості людини в умовах ведення гібридних війн залишається одним з ак-
туальних завдань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості сприйняття інформації, на під-
ставі якої людина приймає рішення щодо своєї особистої діяльності, досліджувались О.А. Гав-
риленко, Є.О. Шалімовою, Н. Гумбою, О.Т. Бариштопольцем, К.С. Філатовою, Д. Саттером, 
А.Д. Сливоцьким. Разом із тим процеси, що зумовлюють інформаційну вразливість особисто-
сті, залишаються мало дослідженими.

Мета статті –  визначення основних процесів, що відбуваються під час сприйняття ін-
формації та найбільш суттєво впливають на інформаційну безпеку особистості у сфері націо-
нальної безпеки держави.

Виклад основного матеріалу. Проблема інформаційної безпеки особистості була ві-
дома в античну добу. Це підтверджується фрагментами присяги громадян Херсонесу (кінець 
IV – початок ІІІ ст. до н.е.) «буду однодумним щодо порятунку та свободи держави й громадян 
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і не зраджу Херсонесу», «буду служити народу та радити йому найкраще й найсправедливіше 
для держави й громадян», «не буду розголошувати нічого з таємного», «не буду давати або 
приймати подарунку на шкоду державі й громадянам» [1, с. 13].

На нашу думку, сучасне українське суспільство має аналогічні проблеми. Цілеспрямова-
ним інформаційним впливом, введенням в оману, підкупом, обіцянками Російська Федерація 
створила серед громадян України своїх поплічників, що і дало змогу провести без значних вій-
ськових втрат тимчасову окупацію окремих територій України. Одним із негативних резуль-
татів інформаційної агресії можна вважати формування в частки громадян України шкідливих 
для України потреб, оскільки вони виступають рушійною силою людської діяльності. 

Розвиток особистості відбувається завдяки функціонування механізмів спадковості (на-
слідування від попередніх поколінь елементів культури), метаболізму (взаємного обміну та 
споживання інформації), сприйняття інформації, мотивації діяльності, соціалізації (набуття 
певного статусу в суспільних відносинах), саморегуляції життєдіяльності, спонукання до ви-
конання певних дій та планування діяльності [2, с. 69]. 

Протягом життя в людини поступово формується система поглядів на себе та навколи-
шній світ, ідеї, ідеали, переконання, принципи і цінності, що становлять її свідомість [3, с. 8]. 
Вона виступає ідеологічною та моральною основою для усвідомленої діяльності людини 
[3, с. 31]. Висловлення правди можна вважати проявом людської моралі і мірилом інтелігент-
ності та вихованості людини. Більшість ділових стосунків у суспільстві базується на припу-
щенні, що люди – чесні і будуть виконувати взяті на себе обов’язки [4, с. 448].

Частина потреб людини формується під впливом розвитку суспільства та культурного 
розвитку особистості. Разом із тим певні потреби генетично закладені в програмах життєді-
яльності людини, особливо стосовно збереження життя, ідентичності, збереження і продов-
ження роду, освоєння навколишнього середовища [3, с. 9]. 

Задоволення потреб неможливо без використання певних ресурсів, які здебільшого об-
межені. Чим нижчий рівень культури особи, тем менш ефективно вона може витрачати наявні 
ресурси та визначати пріоритети для задоволення власних бажань. Так, частина грошового за-
безпечення римського солдата затримувалась для попередження зайвих витрат та зменшення 
ризиків дезертирства під час військових походів [5, с. 262].  

На думку К.С. Філатової, під впливом виховання, прийнятих у суспільстві стереоти-
пів поведінки в кожної особи формуються певні установки. В однакових ситуаціях люди-
на використовує накопичені під час життя шаблони поведінки. Це призводить до того, що 
особа сприймає лише ту інформацію, на яку вона заздалегідь налаштована. Людина схильна 
ігнорувати інформацію, що не відповідає її очікуванням. Навіть використання спеціальних 
технічних засобів для розширення можливостей органів чуття людини не дає людині змоги 
наблизити суб’єктивне уявлення моделі світу до реальності. Неможливо знайти двох людей, 
досвід яких повністю збігається. Це призводить до того, що кожна особа має своє уявлення 
про оточуючий її світ [6, с. 13]. 

Каналами отримання інформації про зовнішній світ можуть бути: очі (зір, 80% інфор-
мації, яку отримує людина); вуха (слух); ніс (нюх); язик (смак); шкіра (дотик); вестибулярний 
апарат (орган рівноваги і координації рухів) [3, с. 51]. Людській мозок відображає зовнішній 
та внутрішній світ особистості, зумовлює її існування та існування суспільства. Те, що дві 
людини завжди бачать різні картини одного об’єкта, обґрунтовується як різною чутливістю 
органів чуття людини, так і іншими факторами [7, с. 25]. 

Погоджуємось із думкою, що різновидами неправдивої інформації можуть бути: завідо-
ма неправда; неадекватне розуміння слів та думок іншої людини [7, с. 25]. Крім цього, джере-
лом неправдивої інформації можуть бути логічні умисні або неумисні помилки. 
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Так, П.О. Кропоткін справедливо зазначив, що збільшення багатств досягається фізич-
ною та розумовою працею. Ніхто не може присвоювати собі результати праці. Разом із тим 
подальші його висновки щодо необхідності експропріації засобів виробництва для отримання 
найбільшої вигоди для всіх членів суспільства та відмови від необхідності вимірювання спо-
живання не можна вважати обґрунтованими [8, с. 31]. По-перше, засоби виробництва теж є 
результатами фізичної та розумової праці. По-друге, обсяг споживання товарів та послуг не 
може перевищувати фактично отриманих результатів праці.   

На народному зібранні у Сокольниках Л.Д. Троцький 9 червня 1918 р. зазначив, що 
дефіцит хлібу в Росії становить 560 млн пудів, але він є в Україні та Новоросії, які ненадовго 
відійшли від неї. Залишок врожаю 1917 р. в Росії становить 34 млн пудів, що дає змогу задо-
вольнити мінімальні потреби без постачання хлібу з України [9, с. 11]. Вирішення проблеми 
він бачив у відправці робочих загонів у багаті хлібом райони та залучення місцевої бідноти 
для надання відповідної допомоги. Для створення мотиваційних умов щодо сприяння діяль-
ності робочих загонів рекомендувалось обіцяти місцевим мешканцями надати в майбутньому 
все їм необхідне, якщо вони будуть допомагати віднімати хліб [9, с. 34]. Як бачимо, йдеться 
про призов щодо отримання товарів без будь-якої корисної праці шляхом грабування, спону-
кання до протиправної діяльності та обману громадян.

Критикуючи марксистську політекономію, Ю.М. Канигін зазначив, що одним з основних 
її недоліків є неможливість врахування інтелектуальної праці. На відміну від неї, фізична еко-
номія Лейбниця базувалась на стосунках людини з природою, отриманні матеріальних благ 
від неї з використанням досягнень науки. Саме завдяки науковцям і менеджерам стає можли-
вим використання нових технологій та ресурсів природи. Без духовності, релігії і моральності 
люди перетворюються на озвірілий натовп [10, с. 45].

Підтвердженням цього можна вважати подій, які відбувались у Гужівці (нині село Іч-
нянського району Чернігівської області) упродовж 1918–1919 рр., що описані у щоденнику 
К.І. Самбурського. Так, 15 січня 1919 р. через Гужівку та Ічню на Київ проходив полк більшо-
виків (вихідці з Новгород-Сіверського, Трубчевського та інших повітів). Погрожуючи зброєю, 
забирали коней, теплий одяг, білизну. З багатьох, кого зустрічали на дорозі, знімали хороший 
одяг та віддавали свій порваний. Місцевому населенню задавали питання, навіщо вони відо-
кремилися від Росії, де, на відміну від них, немає хлібу. Наступної доби рухалася артилерія 
більшовиків. Їхня поведінка і селян нічим не відрізнялися [11, с. 28].

Бажання творити реальність змусило радянську владу запровадити організовану фаль-
сифікацію реалій життя відповідно до уявлень радянської ідеології. Це негативно вплинуло на 
розвиток демократичних інститутів суспільства (парламент, суди, засоби масової інформації, 
професійні союзи тощо). Відмова від віри в Бога призвела до впровадження ідеології, вірність 
якої доводилась імітацією реальності [12, с. 40].

На думку Н. Гумби, людина не може повністю керувати своїми емоціями та процесом 
мислення. Здібності людини обмежені лише фіксацією результатів зазначених процесів. Це 
зумовлює можливість керування поведінкою особи шляхом цілеспрямованого створення від-
повідних мотиваційних умов [3, с. 86].

Погоджуємось з думкою Є.О. Шалімової, що завдяки переробленню інформації у про-
цесі мислення людина здатна відтворювати у своєму мозку елементи структури зовнішнього 
середовища. Для цього використовуються фізична, духовна та соціальна сигнальні системи, 
що пов’язані між собою певними психічними процесами [2, с. 42]. 

Усвідомлені вчинки люди здійснюють під впливом світогляду. Разом із тим емоції мож-
на вважати інструментом, що дає змогу людині миттєво оцінювати загрозливі події, процеси, 
предмети та здійснювати певні дії для задоволення власних потреб [3, с. 31]. Інформація, що 
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сприйнята людиною, завжди є меншою за обсягом та викривленою. Уявлення людини є лише 
суб’єктивною думкою про навколишнє до неї середовище. Люди спочатку фільтрують інфор-
мацію і лише потім її засвоюють. Фільтри сприйняття інформації формуються під впливом 
власного досвіду, унікальних особистих ідей та переконань. Основною їхньою функцією мож-
на вважати природно зумовлену потребу зниження загального навантаження на роботу мозку 
шляхом селекції важливої інформації та відхилення неважливої [3, с. 57].

Людина під час задоволення потреби використовує: інформаційні канали, завдяки яким 
забезпечується зв’язок із зовнішнім середовищем; фільтр сприйняття інформації; попередньо 
сформований світогляд; отриману інформацію; уявлення про особисті потреби; процес ко-
регування власного світогляду; процес прийняття рішення для задоволення потреби шляхом 
виконання певного діяння (дія або бездіяльність), спрямованого на задоволення потреби, що 
показано на рис. 1.

Наявні потреби активують відповідні інформаційні канали для забезпечення зв’язку 
свідомості людини із зовнішнім середовищем. Раніше сформований світогляд людини на-
лаштовує фільтр сприйняття інформації від інформаційних каналів. Сприйнята інформація 
запам’ятається людиною та використовується, по-перше, для прийняття рішення, по-друге, 
для корегування власного світогляду, якщо отримані від попереднього діяння результати не 
відповідають очікуваним. 

З кожним новим циклом задоволення потреб відбувається удосконалення світогляду, 
який безпосередньо впливає на зміни як фільтру сприйняття інформації, так і потреб особи-
стості. Після прийняття рішення щодо задоволення потреби людина своїм діянням здійснює 
вплив на зовнішнє середовище, результати якого надходять на інформаційні канали. Процес 
циклічно повторюється.  

 
 

Зовнішнє середовище 

Інформаційні канали  
Потреби 

Фільтр сприйняття 
інформації 

Інформація 

Світогляд людини 
(віра, знання, ідеї, 
пам’ять, моральні 
принципи тощо) 

Прийняття рішення щодо задоволення потреби 

Діяння (дія або бездіяльність) щодо задоволення потреби 

Корегування світогляду 

Рис. 1. Процес задоволення потреби людиною
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На нашу думку, віру і знання можна вважати елементами свідомості людини, що допов-
нюють один одного. Якщо знань для прийняття рішення замало, людина здатна замінювати 
їх вірою. Багаторазова перевірка прийнятих рішень практикою дає змогу спростовувати або 
укріплювати засновані на вірі принципи, виявляти закономірності та поступово заміняти її 
науковими знаннями.  Крім цього, віра у правильність прийнятого рішення може слугувати 
додатковим мотиваційним фактором, що забезпечує його реалізацію.

На нашу думку, найбільш суттєво на поступовий розвиток свідомості людини вплива-
ють процес корегування свідомості особистості, фільтр сприйняття інформації, власні по-
треби людини. Зазначені елементи можуть спричиняти певні відмінності поведінки особи 
під впливом зовнішніх загроз та становити ризики щодо інформаційної вразливості особи-
стості. Саме вони потребують врахування діяльності органів державної влади та місцевого 
самоврядування задля забезпечення інформаційної безпеки особистості у сфері національ-
ної безпеки.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, 
забезпечення інформаційної безпеки особистості залежить від усунення ризиків помилкового 
функціонування процесів корегування свідомості особистості, невідповідного налаштування 
фільтру сприйняття інформації та формування в людини шкідливих для неї потреб. Зазначені 
особливості потребують першочергового врахування в діяльності органів державної влади та 
місцевого самоврядування щодо забезпечення інформаційної безпеки особистості у сфері на-
ціональної безпеки держави.

 Напрямом подальших досліджень може бути визначення підходів щодо створення 
державних механізмів розвитку, захисту та корегування основних елементів свідомості осо-
бистості. 
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ЯВИЩЕ КОРУПЦІЇ ТА РОЛЬ ОРГАНІВ ІЗ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

У статті з’ясовано основні підходи науковців до розуміння сутності поняття «корупція» та 
запропоновано власне визначення, а саме, на думку автора, під корупцією варто розуміти складний 
соціальний феномен, який виникає під час реалізації державного управління з боку уповноважених на це 
осіб, які здійснюють корупційні дії, приховують ці дії та сприяють їм шляхом зловживання наданою їм 
владою у напрямі задоволення власних інтересів або інтересів третьої особи. Виділено основні суб’єкти 
відповідальності за корупційні правопорушення. Охарактеризовано ступені відповідальності за коруп-
ційні діяння. Виділено основні форми корупції в органах публічної влади. Виявлено, що в Україні функціо-
нує низка таких державних органів, які відповідальні за протидію корупції: Державне бюро розслідувань 
(ДБР), Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокурату-
ра (САП), Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Вищий антикорупційний суд 
(ВАС), консультативно-дорадчий орган при Президентові України – Національна рада з питань анти-
корупційної політики. Наша держава має чітко сформовану систему владних структур і громадських 
об’єднань, які покликані боротися з корупційними проявами. Суб’єктів протидії корупції можна роз-
поділити так: антикорупційна політика – Верховна Рада України (виконує роль законодавчого та кон-
тролюючого через функціонування відповідного профільного комітету органу), уряд, Національна рада 
з питань антикорупційної політики, Національне агентство з питань запобігання корупції; запобігання 
корупції – перебуває у межах відповідальності Національного агентства з питань запобігання корупції, 
органів прокуратури, відповідних органів державної влади, громадських організацій, інших об’єднань 
громадян; протидія та подальший судовий розгляд, покарання за корупційні діяння – перебуває у межах 
відповідальності органів прокуратури та Національного антикорупційного бюро України. Роль бороть-
би з корупцією, як свідчить світова практика, зазвичай охоплює вплив на дві важливі сфери: сферу 
державного управління та сферу бізнесу. В обох сферах протидія корупції має забезпечуватися перш 
за все ефективною нормативно-правовою базою як на національному, так і на міжнародному рівнях. 
Запропоновано основні шляхи протидії корупції.

Ключові слова: корупція, корупційні діяння, корупційні злочини, протидія корупції, органи з про-
тидії корупції, роль протидії корупції.

V. O. Pautov. The corruption phenomenon and the role of anti-corruption bodies
The article clarifies the basic approaches of scientists to understanding the essence of the concept of 

“corruption” and proposes its own definition, namely, in the author’s opinion, corruption should be under-
stood as a complex social phenomenon that arises in the course of public administration implementation by 
persons authorized to do engage in corruption, conceal, and assist in the misuse of power given to them by the 
authorities in order to satisfy their own interests or those of a third party. The main subjects of responsibility 
for corruption offenses are identified. The degree of responsibility for corruption is characterized. The main 
forms of corruption in public authorities are highlighted. It is revealed that in Ukraine there are a number of the 
following government bodies responsible for combating corruption: the State Bureau of Investigation (DDA), 
National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU), Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office (SAP), 
The National Agency for the Prevention of Corruption (NACC), The High Anticorruption Court (SAC), advisory 
and advisory body to the President of Ukraine – National Council on Anti-Corruption Policy. Our state has a 
well-formed system of governmental structures and public associations that are designed to combat corruption. 
The subjects of combating corruption can be divided as follows: anti-corruption policy – the Verkhovna Rada of 
Ukraine (acting as a legislative and controlling body through the functioning of the relevant profile committee 
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of the body), the government, the National Council for Anti-Corruption Policy, the National Agency for the Pre-
vention of Corruption; prevention of corruption – falls within the responsibility of the National Agency for the 
Prevention of Corruption, prosecutors, relevant state authorities, public organizations, other citizens’ associa-
tions; counteraction and further trial, punishment for corruption – is within the responsibility of the prosecuting 
authorities and the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. The role of the fight against corruption, as 
evidenced by international practice, usually covers two important areas: public administration and business. In 
both areas, the fight against corruption must be ensured, above all, by an effective legal and regulatory frame-
work, both nationally and internationally. The main ways of counteracting corruption are suggested.

Key words: corruption, corruption, corruption crimes, counteraction to corruption, anti-corruption bod-
ies, role of counteraction to corruption.

Постановка проблеми. Вивчення корупції як явища та оцінка значення, що мають 
органи, які протидіють корупційним процесам, стають все більш актуальними в умовах 
розвитку Української держави з верховенством права і демократії та за гострої необхід-
ності подолати корупцію в Україні і реформування української законодавчої системи в 
галузі боротьби з корупцією. У нашій країні, як і скрізь за кордоном, корупція вважається 
істотним політичним, економічним і соціальним негативним явищем. Її визнають однією з 
найбільш загрозливих проблем нашого часу, що чинить вплив на результативність роботи 
державних владних органів, гальмуючи розвиток економіки та будучи загрозою для бага-
тьох елементів, що має конституційний та суспільний устрій, не варто забувати і про шко-
ду для цілісності державної національної безпеки. Корупцією підриваються принципи, 
на яких тримається демократичний лад, довіра до владної системи, порушуються засади 
правової, справедливої держави, яка проголошує рівність перед законодавством, відпові-
дальність за власну діяльність, чесну конкуренцію; вона викликає зростання тіньових еко-
номічних процесів і знижує державний авторитет на рівні міжнародного співтовариства. 
Якщо не забезпечити системну протидію корупції державної влади та громадськості, вона 
може поширитися та вкоренитися в суспільних взаємовідносинах і системі держави зага-
лом. Аналіз цієї проблеми відіграє важливу роль для практичного покращення української 
законодавчої системи в галузі боротьби з корупцією та для підвищення рівня правозасто-
совних процесів у зазначеній галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню цього питання свою увагу 
присвятили такі науковці як, А. Долгова, С. Задорожний, О. Кальман, Е. Лазарев, С. Лаза-
ренко, М. Мельник, І. Печенкін, С. Серьогін та інші. Однак незгасаючий вплив цього явища 
актуалізує подальші наукові дослідження цієї проблематики. 

Мета статті – проаналізувати сутність та особливості явища корупції та з’ясувати роль 
органів із протидії корупції.

Виклад основного матеріалу. За свідченням окремих енциклопедичних словників, «ко-
рупцію» вважають поняттям, що є похідним від лат. «соrruptio», яке пов’язане із «псуванням», 
«розбещенням», а отже, його слід сприймати як розбещення певних посадовців державної 
системи, соціальну корозію, якій піддається державна влада і суспільний лад загалом. Варто 
згадати, що як вчені-правознавці, так і практики в Україні не дійшли єдиної чіткої версії щодо 
трактування корупції. Серед основних підходів до визначення корупції можна виділити такі, 
що тлумачать корупцію через вияв:

– підкупу-продажності держслужбовців;
– перевищення своїх повноважень із метою збагачення або отримання інших благ 

будь-якого характеру;
– недобросовісного використання посадового та авторитетного становища в особи-

стих інтересах або інтересах інших;
– процесів, що свідчать про належність їх до організованої злочинної діяльності.
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За визначенням С. Серьогіна: «Корупція – це негативне соціальне явище, джерело еко-
номічних, політичних і соціальних ризиків для українського соціуму. Насамперед, руйнівна 
дія корупції проявляється в падінні престижу й авторитету влади на всіх рівнях, руйнуванні 
моральних основ суспільства, зрощуванні корумпованої частини публічних службовців із ті-
ньовими кримінальними колами, небезпеці розвитку псевдогромадянських соціальних відно-
син. Соціальні аспекти корупції проявляються в політичній, економічній, культурній й інших 
сферах життєдіяльності українського суспільства в масштабах, близьких до критичного по-
казника. Вплив корупції на адміністративне й соціальне середовище державних службовців, 
трансформацію їхніх моральних норм і цінностей, корпоративну культуру державної служби 
сьогодні дуже значний» [2].

На нашу думку, під корупцією варто розуміти складний соціальний феномен, який вини-
кає під час реалізації державного управління з боку уповноважених на це осіб, які здійснюють 
корупційні дії, приховують ці дії та сприяють їм шляхом зловживання наданою їм владою у 
напрямі задоволення власних інтересів або інтересів третьої особи. 

Основні чинники, що сприяють появі та поширенню корупційних явищ, представлені 
таким: 

– історичними передумовами ставлення до корупції;
– невисокою моральністю певних суспільних прошарків;
– перехідним типом економічної системи держави;
– мінливістю розвитку політики, яка призводить до протиправного збагачення деяких 

громадян; 
– недосконалою законодавчою базою в галузі боротьби з корупцією;
– потребою в покращенні методології вияву злочинів, які мають корупційний підтекст.
Слід сказати, що останній пункт виявляється тільки у межах деяких відносин держав-

но-правового характеру, але дещо дискусійним ми вважаємо включення до корупційних зло-
чинів тільки тих із них, що пов’язані з діяльністю посадовців.

У межах нашої держави протидія корупційним правопорушенням, скоєним органами 
державної влади, і досі має гостру актуальність. Об’єктивними факторами її динаміки за-
свідчується, що завдяки корупції створюється суттєва небезпека для життя і функціонуван-
ня суспільства, водночас сьогодні масштаб її поширення є реальною загрозою нацбезпеці. 
У зв’язку з цим завдання протидії корупції зараз мають загальнодержавне та пріоритетне 
значення. Антикорупційна діяльність уже вийшла за формальні межі, ставши постійним 
об’єктом уваги владної верхівки країни, громадських об’єднань. Ця діяльність супрово-
джується підвищеною увагою до неї з боку ЗМІ та процесом, за якого активізується грома-
дянська позиція українського населення. Реалізацією способів антикорупційної діяльності 
в межах державних владних органів передбачається чітке усвідомлення масштабів цього 
поняття.

Від часу, коли 1995 року було створено Індекс сприйняття корупції, провідним продук-
том аналізу Transparency International є провідний світовий показник корупційної діяльності в 
межах державного сектору. Індексом щороку пропонується висновок щодо відносного коруп-
ційного рівня стосовно рейтингу всіх світових країн. 2012 року Transparency International було 
переглянуто методики, які застосовуються для того, щоби створити індекс і порівняти бали, 
що є виразником щорічних результатів. ІСЦ 2018 року спирається на 13 анкетувань та оцінок 
експертів для визначення корупційного рівня в державній системі 180 держав та територій, 
яким виставляють бал від 0, який свідчить про сильну корумпованість, до 100, що говорить 
про повну її відсутність. На рис. 1 наведено динаміку рівня Індексу сприйняття корупції в 
Україні за 2014–2018 роки.
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За рівнем сприйняття корупції наша корупція зрівнялася з африканськими країнами 
та країнами так званого третього світу. Водночас позитивним є той факт, що рівень Індексу 
сприйняття корупції в Україні покращується з року в рік протягом 2014–2018 років і наприкін-
ці 2018 року становить 32.

У цьому контексті була затверджена «Стратегія розвитку Національного агентства з пи-
тань запобігання корупції на 2017–2020 роки та плани з її реалізації. Відповідно до зазначеної 
Стратегії Україна взяла на себе зобов’язання протидіяти корупції, приєднавшись до основних 
міжнародно-правових актів: Конвенції ООН проти корупції та антикорупційних конвенцій 
Ради Європи. Міжнародні механізми антикорупційного моніторингу (GRECO, Антикорупцій-
на мережа ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії, Механізм моніторингу вико-
нання Конвенції ООН проти корупції) надали Україні рекомендації щодо заходів із протидії 
корупції. Україна зобов’язалася регулярно оновлювати і впроваджувати національні плани дій 
у межах Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». Заходи щодо запобігання та протидії ко-
рупції є ключовими умовами для співпраці України з МВФ, ЄС (особливо в межах Плану дій 
щодо лібералізації візового режиму), США та іншими міжнародними партнерами» [3].

В Україні функціонує низка таких державних органів, які відповідальні за протидію 
корупції: Державне бюро розслідувань (ДБР), Національне антикорупційне бюро України 
(НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), Національне агентство з питань 
запобігання корупції (НАЗК), Вищий антикорупційний суд (ВАС), консультативно-дорадчий 
орган при Президентові України – Національна рада з питань антикорупційної політики. Наша 
держава має чітко сформовану систему владних структур і громадських об’єднань, які покли-
кані боротися з корупційними проявами.

Суб’єкти протидії корупції можна розподілити так: антикорупційна політика – Верховна 
Рада України (виконує роль законодавчого та контролюючого через функціонування відповід-
ного профільного комітету органу), уряд, Національна рада з питань антикорупційної політики, 
Національне агентство з питань запобігання корупції; запобігання корупції – перебуває у межах 
відповідальності Національного агентства з питань запобігання корупції, органів прокуратури, 
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Рис. 1. Динаміка рівня Індексу сприйняття корупції в Україні за 2014–2018 роки
Джерело: розроблено за матеріалами [4]
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відповідних органів державної влади, громадських організацій, інших об’єднань громадян; про-
тидія та подальший судовий розгляд, покарання за корупційні діяння – перебуває у межах відпо-
відальності органів прокуратури та Національного антикорупційного бюро України.

Варто звернути увагу на те, що «антикорупційною стратегією охоплені всі ключові сег-
менти правовідносин, які виникають як під час професійної діяльності з протидії корупції 
уповноважених на це державних (зокрема, правоохоронних) органів, так і під час заходів, 
спрямованих на реалізацію превенції (тобто запобігання злочинності та корупції). З огляду 
на розроблені й прийняті антикорупційні плани та нормативи у відповідних правоохоронних 
та інших державних органах прокуратура зможе ефективніше координувати їхню діяльність 
у сфері протидії злочинності та корупції під час виконання покладених на неї функцій (стаття 
121 Конституції України)» [1]. 

Зважаючи на те, що закон виконує інтегруючу функцію під час регуляції боротьби з 
корупцією, та на вищевикладене, можемо констатувати, що прокуратурі належить окрема, са-
мостійна і водночас системообʼєднуюча роль. Як особливий державний орган, вона не вступає 
у протистояння з іншими спеціально уповноваженими суб’єктами в галузі боротьби з корупці-
єю, а, навпаки, допомагає реалізувати їхню компетенцію, використовуючи власні законодавчо 
визначені повноваження і правові засоби (використання нагляду, представництва), тоді як у 
«Національному антикорупційному бюро України, яке згідно зі статтею 1 відповідного закону 
є державним правоохоронним органом, що має запобігати, виявляти, припиняти, розслідува-
ти корупційні правопорушення, віднесені до його підслідності, а також запобігати вчиненню 
нових, створюється, як зазначено в статті 31, Рада громадського контролю. Вона формується 
на засадах відкритого та прозорого конкурсу й уповноважена заслуховувати інформацію про 
діяльність, виконання планів і завдань Національного бюро; розглядати звіти Національного 
бюро та затверджувати свої висновки щодо них; обирати з її членів двох представників, які 
входять до складу дисциплінарної комісії Національного бюро. Рада має й інші права, пе-
редбачені відповідним положенням про неї. Зазначимо, що завданням Національного бюро 
є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими 
особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та 
становлять загрозу національній безпеці» [1].

Роль боротьби з корупцією, як свідчить світова практика, зазвичай охоплює вплив на 
дві важливі сфери: сферу державного управління та сферу бізнесу. В обох сферах протидія 
корупції має забезпечуватися перш за все ефективною нормативно-правовою базою як на на-
ціональному, так і на міжнародному рівнях. На нашу думку, серед основних шляхів протидії 
корупції є виконання таких кроків:

– закріпити чіткі правові приписи актів, що спрямовані на протидію корупції;
– забезпечити прозорість правозастосовних процедур;
– встановити реальний контроль щодо практичного дотримання норм антикорупцій-

ного законодавства;
– створити та забезпечити постійний моніторинг системи органів, яка веде протидію 

корупції;
– забезпечити невідворотність відповідальності за корупційні діяння.
Ми вважаємо, що неможливо повноцінно реалізувати законодавчі положення, якщо на-

лежно не функціонуватиме правозастосовна практика. Зараз потрібно вдосконалити право-
застосовну практику, адже рекомендації щодо втілення антикорупційної законодавчої бази є 
морально застарілими документами. Беручи до уваги те, в якій динаміці розвивається анти-
корупційне законодавство, варто зазначити, що правозастосовні рекомендації є, безумовно, 
невідповідними для законодавства.
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Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, 
з огляду на вищезазначене можемо дійти таких висновків. Держполітика, спрямована на про-
тидію корупційним діянням, є невіддільною частиною системи боротьби проти корупції, яка 
перетворюється на реальну загрозу для національної безпеки та конституційного ладу нашої 
країни. Під час процесу набуття антикорупційними органами вагомішого значення варто по-
слуговуватися міжнародним досвідом і вдатися до запровадження прогресивних напрацю-
вань передових держав Європи, ратифікуючи надалі міжнародні акти та імплементуючи їхні 
принципи до національного законодавства. Подальші наукові дослідження в цьому напрямі є 
перспективними, зокрема, можна провести порівняльно-правовий аналіз того, в якому стані 
перебуває сучасна антикорупційна боротьба в Україні та решті європейських країн; проаналі-
зувати, як еволюціонувала роль антикорупційних структур у нашій країні та державах Євро-
союзу; дослідити трансформацію української законодавчої бази в галузі боротьби з корупцією.
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РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ЕЛЕКТРОННОГО УПРАВЛІННЯ 
МИТНИМИ РИЗИКАМИ

Стаття присвячена вивченню тенденцій розвитку електронного управління ризиками в митній 
справі України. Актуальність вирішення цієї наукової проблеми полягає в тому, що проблемні питання 
створення автоматичних алгоритмів, міжвідомчої та міждержавної взаємодії, впровадження іннова-
ційних підходів до використання цієї системи на практиці все ще існують під час довгострокового та 
ефективного застосування управління митними ризиками. Проаналізовано міжнародні стандарти та 
вимоги в цій галузі та досвід їх впровадження в Україні. Охарактеризовано основні напрями розвитку 
системи управління митними ризиками відповідно до Стратегії її розвитку до 2020 року, що затвер-
джена Кабінетом Міністрів України. Підкреслено важливість використання інформаційних технологій 
для управління митними ризиками, приділено увагу особливостям автоматизованої системи аналізу та 
управління ризиками та впровадження системи відеоспостереження у процесі митного контролю та 
митного оформлення. З огляду на зобов’язання України щодо європейської інтеграції та міжнародний 
досвід, обґрунтовано необхідність створення та розвитку мережі центрів орієнтування шляхом викори-
стання Інформаційної системи вантажоперевезення Світової митної організації, а також приєднання 
до Європейської комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS) та повномасштабного впровадження 
програмного забезпечення «Національна мережа митного контролю» (nCEN). За результатами дослі-
джень запропоновано напрями розвитку електронних механізмів управління митними ризиками завдяки 
вдосконаленій попередній інформації, онлайновому моніторингу митного оформлення та відеоспосте-
реженню, облаштуванню пунктів пропуску та митних постів неінвазивними інструментами митного 
контролю, використання міжнародних інформаційних систем та блокчейн-технологій, які потребують 
подальших досліджень, із вивченням зарубіжного досвіду задля забезпечення їхньої ефективності.

Ключові слова: управління митними ризиками, міжнародні стандарти, автоматизована систе-
ма аналізу та управління ризиками, система відеоспостереження, таргетинг-центри, міжнародні ін-
формаційні системи.

H. Yu. Razumei. Development of mechanisms of electronic customs risk management
The article is devoted to the study of development tendencies of electronic risk management in the cus-

toms affairs of Ukraine. The relevance of solving this scientific problem lies in the fact that problematic issues 
regarding the establishment of automatic algorithms, interagency and interstate interaction, implementation of 
innovative approaches to the use of this system in practice still exist during long-term and well-implemented ap-
plication of customs risk management. The author analyzes the international standards and requirements in this 
area and the experience of their implementation in Ukraine. The main directions of development of the customs 
risk management system in accordance with the Strategy for its development till 2020, approved by the Cabinet 
of Ministers of Ukraine, are described. Emphasizing the importance of the use of information technologies for 
customs risk management, attention is paid to the features of the automated risk analysis and management sys-
tem and the introduction of a video surveillance system in the process of customs control and customs clearance. 
Considering Ukraine's European integration commitments and international experience, the necessity to create 
and develop a network of targeting centers using the Cargo Targeting Information System of World Customs 
Organization, as well as joining the European Computerized Transit System (NCTS) and implementing the soft-
ware “The National Customs Enforcement Network” (nCEN), which is already underway, is defined. According 
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to the results of the research, the directions of development of electronic customs risk management mechanisms 
are proposed due to advanced preliminary information, online monitoring of customs clearance and video sur-
veillance, arrangement of checkpoints and customs posts by non-invasive instruments of customs control, use 
of international information systems and blockchain technologies that require further research studying foreign 
experience to ensure their effectiveness.

Key words: customs risk management, international standards, automated risk analysis and manage-
ment system, video surveillance system, targeting centers, international information systems.

Постановка проблеми. В умовах сучасної глобалізації світової торгівлі цілком оче-
видно, що  державний контроль у сфері зовнішньої торгівлі може мати тільки вибірковий 
характер. Збільшення зовнішньоторговельного товарообігу потребує спрощення та гармоніза-
ції митних процедур для сприяння легальній торгівлі і водночас посилення контролю задля 
забезпечення повноти оподаткування, боротьби з контрабандою, запобігання торгівлі контра-
фактними товарами та протидії іншим незаконним діянням, що призводять до колосальних 
економічних збитків країн-учасниць міжнародної торгівлі.

Тому ефективне управління ризиками, або ризик-менеджмент, займає центральне місце 
в сучасних митних процедурах, забезпечуючи досягнення балансу між сприянням торгівлі та 
регуляторним контролем. Системи управління ризиками національних митних адміністрацій 
ґрунтуються на міжнародних положеннях і реалізуються з урахуванням національних умов 
здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Митні адміністрації провідних країн світу мають вже досить тривалий та успішний 
досвід застосування цієї методології митного контролю, що заснований на новітніх інформа-
ційних технологіях (блокчейн, штучний інтелект), неінтрузивних технічних засобах митного 
контролю та автоматизації головних процесів реалізації цієї системи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження підходів до управління митно-
го ризику ґрунтуються на основі міжнародних угод, конвенцій та інших законодавчих актів у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності, міжнародних стандартів та методичних документів 
міжнародної торгівлі.

Питання впровадження митних міжнародних стандартів у національне законодавство та 
конкретні механізми його імплементації вивчались у роботах вітчизняних та зарубіжних тео-
ретиків та практиків митних органів. Л. Івашова та О. Борисенко зосередили свої дослідження 
на зовнішньоекономічній та митній політиці та механізмах державного управління зовнішньо-
торговельною діяльністю в Україні.

Роботи І. Квеліашвілі, П. Пашка, В. Ченцова були присвячені ролі митниці в регулюван-
ні зовнішньої торгівлі та забезпеченні національної безпеки.

І. Бережнюк, О. Джумурат, О. Комаров, І. Несторишен, С. Терещенко, В. Туржанський 
та інші вивчали проблеми організації та вдосконалення управління митними ризиками в Укра-
їні, інституційні та правові аспекти його впровадження, аналіз зарубіжного досвіду в цій га-
лузі. Незважаючи на важливість цих досліджень, вони наголошували лише на відокремлених 
частинах системи управління ризиками, залишаючи без уваги механізми саме електронного 
управління митними ризиками. 

Застосування системи аналізу та управління ризиками в Україні вже також сягнуло дово-
лі розвиненого рівня, проте залишаються проблемні питання щодо налагодження автоматич-
них алгоритмів, міжвідомчої та міждержавної взаємодії, впровадження інноваційних підходів 
до реалізації цієї системи на практиці. Саме напрямам розвитку механізмів реалізації держав-
ної митної справи в контексті електронного управління ризиками присвячена ця стаття.

Мета статті – дослідження напрямів розвитку механізмів управління митними ризика-
ми та розробка пропозицій щодо напрямів їх вдосконалення.
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Виклад основного матеріалу. Міжнародна конвенція про гармонізацію і спрощення 
митних процедур (Кіотська конвенція) [4] визначила інформаційно-аналітичні засоби вдо-
сконалення митного контролю та стала важливим правовим інструментом розвитку і спро-
щення митних процедур із метою ефективної та продуктивної роботи митних адміністрацій у 
XXІ столітті. У розділі 6 «Митний контроль» Загального додатка Конвенції підкреслюється, 
що у процесі застосування митного контролю використовується система управління ризиками 
для вибору найбільш доцільних форм митного контролю та мінімізації митних процедур, які 
мають забезпечити контроль дотримання норм митного законодавства.

Рамкові стандарти безпеки та спрощення міжнародної торгівлі (далі − Рамкові стан-
дарти) [6] Всесвітньої митної організації (далі − ВМО), прийняті в 2005 р., засновані на 
двох «опорах»: системі угод між митними адміністраціями і партнерських відносинах між 
митними службами та підприємницькою спільнотою. Стандарт 4 «першої опори» «Системи 
управління ризиками» підкреслює, що митна адміністрація має створити систему управ-
ління ризиками з метою виявлення потенційно небезпечних вантажів та автоматизувати її 
застосування. 

Стрімкий розвиток міжнародних відносин першого десятиліття ХХІ століття, який 
спричинив потребу визначити загальну для митних адміністрацій усього світу методологію 
виявлення потенційних ризиків і впливу на них, визначив новий виток розвитку національ-
них систем управління ризиками в митній справі. У червні 2011 р. ВМО було презентовано 
Компендіум ризик-менеджменту [15] − комплексний документ, в якому розкривається мето-
дологія і структура імплементації ризик-менеджменту відповідно до міжнародного стандарту 
ризик-менеджменту ІSO 31000: 2009, наводяться інструкції, методи і приклади застосування 
ризик-менеджменту й оцінювання ризиків. 

Перспективи інтегрованого та інноваційного розвитку системи управління ризика-
ми щороку підтверджує ВМО у своїх гаслах, присвячених Міжнародному дню митника. На 
2019 р. обрано девіз «розумні кордони (SMART borders) для безперешкодної торгівлі, подоро-
жей і транспортних перевезень» [7]. 

Концепція «розумних (SMART) кордонів» спрямована на реконструкцію бізнес-проце-
сів митних адміністрацій відповідно до принципів SMART: безпека (Secure), вимірюваність 
(Measurable), автоматизація (Automated), базування на системі управління ризиками (Risk 
Management-based) і технологічність (Technology-driven).

Забезпечення безперешкодного потоку товарів і людей, зміцнення надійності систем по-
ставок і зниження потенційних загроз безпеці можна досягти за допомогою системи управлін-
ня ризиками. Технологія має бути основним двигуном програми роботи митниці, для того щоб 
члени ВМО були готові до реагування на нові виклики і використання можливостей цифрової 
епохи. Блокчейн, 3D-друк або хмарні обчислення вже активно використовуються. При цьому 
триває робота над впровадженням таких нових технологій, як використання геопросторових 
даних, штучного інтелекту, робототехніки та безпілотних літальних апаратів. 

Україна як член Всесвітньої митної організації досить успішно впроваджує міжнародні 
стандарти здійснення митної справи. Система управління ризиками як основа митного контр-
олю вже не один рік є практикою митної системи України і зарекомендувала себе ефективним 
засобом вибору зовнішньоекономічних операцій із високим рівнем ризику. 

На законодавчому рівні використання системи управління ризиками при виборі форм 
митного контролю було закріплено в 2012 р. у чинному Митному кодексі України [3]. 

Положення Митного кодексу України щодо безпосереднього застосування системи 
управління ризиками відповідають Кіотській конвенції, розділу 4 статті 7 Угоди про спрощен-
ня процедур торгівлі СОТ, положенням Митного кодексу Союзу щодо управління ризиками, 
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прийнятого відповідно до Регламенту (ЄС) № 952/2013 Європейського Парламенту та Ради 
від 9 жовтня 2013 р.

Проте дійсно комплексний розвиток системи управління ризиками в митній справі Укра-
їни розпочався з оновленого Міністерством фінансів України Порядком здійснення аналізу та 
оцінки ризиків, розробки і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм і 
обсягів митного контролю (далі – Порядок) [8].

Трирівнева система управління ризиками для визначення форм і обсягів митного контр-
олю охоплює стратегічний, тактичний та оперативний рівні управління митною справою та 
дає змогу забезпечувати дотримання митного законодавства за усіма ключовими напрямами 
контролю.

На стратегічному рівні управління ризиками ДФС визначає пріоритетні напрями реа-
лізації заходів з управління ризиками і затверджує такий стратегічний документ, як Реєстр 
ризиків, який визначає найголовніші ризики митно-тарифного та нетарифного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності.

На тактичному рівні управління ризиками органи ДФС розробляють заходи з управлін-
ня ризиками, використовуючи такі інструменти, як індикатори ризику, профілі ризику, орієн-
тування, методичні рекомендації щодо роботи посадових осіб митниць з аналізу, виявлення 
та оцінки ризиків за певними напрямами контролю під час митного контролю та оформлення, 
випадковий відбір (рис. 1).

На оперативному рівні управління ризиками митниці (митні пости) ДФС застосовують 
зазначені інструменти в конкретних випадках переміщення товарів, транспортних засобів че-
рез митний кордон України, зокрема під час здійснення контролю із застосуванням системи 
управління ризиками, з метою визначення форм і обсягу митного контролю.

Крім того, цим Порядком встановлено важливий поділ ризиків на фіскальні та не-
фіскальні, з огляду на наслідки ризиків порушення законодавства. Фіскальні ризики пов’язані 
з мінімізацією сплати податків і зборів, митних та інших платежів під час здійснення зовніш-
ньоекономічної операції. Нефіскальні ризики (ризики безпеки) – порушення законодавства, 
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Рис. 1. Структура інструментів СУР
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що впливають на забезпечення захисту національної безпеки, життя і здоров’я людей, тварин, 
рослин, довкілля, інтересів споживачів.

Також Порядком визначено новий спосіб аналізу та оцінки ризиків – таргетинг, за яким 
попередньо проаналізовані, в тому числі із застосуванням АСАУР, зовнішньоекономічні опе-
рації підлягають додатковій оцінці на предмет наявності ризиків із використанням доступних 
органам ДФС (їх структурним підрозділам) джерел інформації. 

Таргетинг розширює можливості автоматизованого управління ризиками та запрова-
джує комбінований контроль із застосуванням СУР. Планується створити таргетинг-центри 
на центральному та регіональному рівнях, що підвищать ефективність управління цією сис-
темою.

Запровадження сучасних методів роботи на основі аналізу та управління ризиками ви-
магає максимального використання інформаційних технологій, що відображається в роботі 
автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (далі – АСАУР).  Основне завдання 
АСАУР полягає в тому, щоб на підставі всіх діючих профілів ризику здійснити оцінку ризику 
митної декларації, яка прийнята до митного оформлення, та видати повідомлення із вказівка-
ми необхідних заходів, що варто зробити задля перевірки законності зовнішньоекономічної 
операції посадовій особі, яка здійснює митне оформлення та митний контроль. АСАУР дає 
змогу автоматизувати оцінку ризику за кожною митною декларацією.

У середньому щомісяця модулі АСАУР забезпечують проведення автоматизованої 
оцінки ризиків близько 200 тис. митних декларацій, 290 тис. переміщень комерційних та 
1,26 млн переміщень пасажирських транспортних засобів у наземних пунктах пропуску через 
державний кордон. Нині у трьох модулях АСАУР діє понад 100 алгоритмів оцінки ризиків 
(профілів ризику), понад 400 підалгоритмів у рамках чинних алгоритмів, а також застосову-
ється понад 80 тис. комбінацій індикаторів ризику, а також велика кількість так званих «орієн-
тувань», побудованих на основі оперативної інформації [11].

Суттєві зрушення в розвитку АСАУР розпочалися із  застосуванням регіонального ри-
зик-менеджменту та особливо із затвердженням Порядку роботи з модулем «Конструктор про-
філів ризику АСМО «Інспектор» на початку 2016 року, що дав змогу працівникам митниць 
наповнювати індикаторами ризику регіональні профілі ризику [9]. 

Важливим моментом стало затвердження Кабінетом міністрів України Стратегії розвитку 
системи управління ризиками у сфері митного контролю на період до 2022 р. [10] (далі – Страте-
гія) та плану її реалізації [11]. Основні напрями реалізації Стратегії наведено в таблиці 1. 

Стратегія повністю узгоджується з запровадженням проголошених у 2019 р. принци-
пів побудови «смарт»-митниці в Україні [13], що передбачає  застосування інноваційних 
технологій із метою перетворення митного адміністрування на швидкий і високотехноло-
гічний процес.

В основі застосування «смарт»-митниці лежать інтелектуальна система ризиків, єдиний 
портал надання дозвільних документів (на 31 дозвільний документ), електронне декларуван-
ня, здійснення управління та контролю над усіма ланцюгами поставок, постмитного контролю 
та постаудиту, застосовування високотехнологічних технічних засобів митного контролю.

Використання високотехнологічних технічних засобів митного контролю передбачати-
ме відеоспостереження та відеоконтроль, зчитування номерних знаків, ваговий контроль та 
застосування скануючих систем.

Важливим завданням підрозділів з управління ризиками митниць при такому інтегро-
ваному управлінні ризиками є здійснення онлайн-моніторингу за дотриманням суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності і громадянами установленого законодавством порядку пере-
міщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України в автомобільних пунктах 
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Таблиця 1
Основні напрями реалізації Стратегії 

Напрями реалізації 
СУР Складові елементи Стратегії

1 2
Інституційні зміни Утворення:

- у структурі ДФС окремого структурного підрозділу з питань управ-
ління митними ризиками;
- у структурі підрозділу ІТ ДФС підрозділу з питань розроблення і 
супроводження АСАУР і проведення аудиту;
- у структурі митниць самостійних підрозділів із питань УР

Попередній аналіз 
та оцінка ризиків 

безпеки

- запровадження механізму надання перевізниками попередньої інфор-
мації про товари, транспортні засоби, заплановані до переміщення;
- запровадження відповідальності перевізників за неподання чи не-
своєчасне подання або подання попередньої інформації в обсязі та 
в строки, визначені законодавством, або за подання недостовірної 
попередньої інформації;

Вдосконалення під-
ходів до управління 
митними ризиками

- забезпечення підтримки в актуальному стані АСАУР шляхом на-
повнення її новими профілями ризику, актуалізації чинних профілів 
ризику, вдосконалення автоматизованих алгоритмів аналізу та оцін-
ки ризиків;
- посилення ролі митниць у процесах управління ризиками, в тому 
числі шляхом регіонального профілювання ризиків;
- розширення джерел інформації для проведення аналізу та оцінки 
ризиків, у тому числі автоматизованого аналізу та оцінки;
- застосування таргетингу під час здійснення митного контролю 
найбільш ризикових зовнішньоекономічних транзакцій, а також для 
проведення оцінки ризиків до прибуття товарів у пункти пропуску 
через державний кордон;
- впровадження системи автоматизованого розподілу суб’єктів го-
сподарювання залежно від характеристик та історії їх діяльності;
- запровадження попередніх рішень із питань визначення митної 
вартості;
- створення комплексної автоматизованої системи моніторингу СУР;
- використання додаткових механізмів верифікації результатів мит-
ного контролю, в тому числі шляхом застосування засобів фіксації 
виконання митних формальностей;
- створення бази даних ризиків − спеціального програмного забез-
печення задля  внесення посадовими особами митниці інформації 
про можливі ризики порушення вимог законодавства та можливості 
відстеження процесу опрацювання уповноваженими підрозділами 
наданих пропозицій

Розвиток інформацій-
них технологій

впровадження програмного забезпечення для автоматизації процесу 
проведення аналізу та оцінки ризиків під час переміщення (переси-
лання) міжнародних поштових відправлень та експрес-відправлень, 
а також у повітряних пунктах пропуску через державний кордон

пропуску через митний кордон України, а також в інших місцях проведення митних процедур, 
за правильністю застосування вимог законодавства у сфері державної митної справи, у тому 
числі із застосуванням систем відеоспостереження (далі – СВС).
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На наш погляд, саме відеофіксація процесу виконання окремих митних формальностей 
має стати найбільш дієвим додатковим механізмом верифікації результатів митного контро-
лю. Проте з метою забезпечення повноцінного функціонування СВС у всіх місцях здійснення 
митних формальностей існує потреба в нормативно-правовому врегулюванні цього питан-
ня. Справа в тому, що на сьогоднішній день право власності на СВС належить, як правило, 
приватним користувачам територій зон митного контролю, за винятком пунктів пропуску на 
державному кордоні. Тому забезпечення віддаленого відеодоступу в режимі реального часу 
до ДФС та відповідної митниці, створення архівів відеозображень, технічні вимоги до СВС 
та програмного забезпечення, а також низка інших суміжних питань щодо експлуатації СВС 
мають бути чітко регламентовані на законодавчому рівні [14].

Вищезазначене робить вагомий внесок у повноцінне запровадження таргетингу в прак-
тичну діяльність митниць, що разом із належним матеріально-технічним забезпеченням, функ-
ціонуванням СВС, ефективним здійсненням регіонального профілювання митних ризиків та 
розширенням штатної чисельності підрозділів з управління ризиками визначається як іннова-
ційні перспективи для функціонування на базі митниць регіональних таргетинг-центрів.

Поширення практики створення та ефективної діяльності таких таргетинг-центрів у ре-
гіонах України є однією з найбільш амбітних перспектив розвитку регіонального ризик-ме-
неджменту. Варто також зазначити, що вже на початку 2018 р. було створено 2 підрозділи 
портового контролю, які фактично діють як таргетинг-центри на базі Одеської митниці ДФС 
та Київської митниці ДФС (міжнародний пункт пропуску «Бориспіль-аеропорт») [14]. Дані 
підрозділи портового контролю створено у рамках Програми з контролю за контейнерами 
ООН та Всесвітньої митної організації з можливістю використання інформаційної Системи 
таргетингу вантажів (WCO CTS), що акумулює попередню інформацію про товари та тран-
спортні засоби від морських агентів. 

Зокрема, було затверджено Порядок здійснення таргетингу при переміщенні товарів у 
контейнерах із використанням WCO CTS у зоні діяльності Одеської митниці ДФС [12]. Тарге-
тинг-центр Одеської митниці ДФС розміщується у спеціально обладнаному функціональному 
приміщенні, де таргетери забезпечують постійне здійснення таргетингу та визначення за його 
результатами форм та обсягів митного контролю, які підлягають виконанню після прибуття 
товарів у морський порт на території України. Режим роботи таргетинг-центру визначається з 
урахуванням графіку заходу суден, на яких переміщуються товари в контейнерах. 

1 2
Міжвідомча взаємодія - забезпечення обміну інформацією в режимі реального часу, яка 

може бути використана, зокрема, для проведення аналізу та оцінки 
ризиків, а також виявлення та припинення порушень вимог законо-
давства;
- забезпечення передачі Держприкордонслужбою до ДФС інформа-
ції про осіб, які переміщуються через державний кордон, у режимі 
реального часу з метою проведення аналізу та оцінки ризиків безпе-
ки, а також виявлення, припинення та протидії порушенням вимог 
законодавства 

Розвиток людських 
ресурсів

- удосконалення системи професійної підготовки посадових осіб із 
питань аналізу та оцінки митних ризиків;
- забезпечення навчання та підготовки осіб, уперше прийнятих на 
роботу у митницях, з питань управління митними ризиками.

Джерело: складено за даними [10; 11]

Закінчення таблиці 1
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Задля забезпечення прискорення виконання митних формальностей у морських портах, 
а також покращення логістики проходження контейнерами логістичних процедур у портах, 
інформація про визначені форми та обсяги митного контролю, які містяться, передається до 
інформаційної системи портового співтовариства. Посадові особи Одеської митниці ДФС, 
які здійснюють митний контроль у морських портах (оглядові групи), забезпечують повне та 
якісне виконання митних формальностей, визначених під час здійснення таргетингу, а також 
фіксують результати їх виконання в WCO CTS.

Система CTS, що почала запроваджуватися в Одеській митниці ДФС у рамках тар-
гетинг-центру, буде повноцінно застосовуватися в Україні після приєднання до Конвенції 
про єдиний режим транзиту та впровадження нової комп’ютеризованої транзитної системи 
(NCTS) [2]. Ця система сприяє спрощенню переміщення товарів між країнами Європейського 
Союзу, Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (країнами-членами Конвенції про єдиний ре-
жим транзиту) та Україною. До того ж це значно прискорює проведення митних формальнос-
тей і забезпечує належний рівень якості митного контролю.

ДФС розроблено «Дорожню карту приєднання України до спільної транзитної процеду-
ри Європейського Союзу / Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (ЄС/ЄАВТ)», яка визначає 
етапи та заходи, необхідні для повної імплементації правил спільного транзиту та підготовки 
України до роботи в єдиній системі транзиту та NCTS.

Зокрема, вже прийнятий законопроект щодо впровадження правил спільного режиму 
транзиту і процедур відповідно до положень Конвенції, триває підготовка проектів змін до 
національного законодавства, в тому числі проектів змін до Митного кодексу. 

Крім європейської системи NCTS, ДФС активно працює над впровадженням у практику 
митного контролю в Україні правоохоронного програмного забезпечення, розробленого ВМО. 
У 2016 р. ДФС підписано Угоду щодо використання програмного забезпечення «Національна 
митна правоохоронна мережа (The National Customs Enforcement Network) (NCEN)» [5], роз-
робленого ВМО з метою збору, зберігання та обміну правоохоронною інформацією на націо-
нальному, регіональному та міжнародному рівнях.

Це програмне забезпечення дасть змогу ДФС ефективно збирати, зберігати, аналізувати та 
поширювати на національному рівні оперативну інформацію правоохоронного характеру з метою 
підсилення оперативних можливостей митниць ДФС, а також покращення профілювання на стра-
тегічному, тактичному та операційному рівнях. Це включає в себе схематизацію ризиків і груп 
товарів, маршрутів та торгових компаній, які потенційно схильні до порушення митних правил.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Систе-
ма управління ризиками стає одним з основних інструментів ефективного митного контролю, 
який дає змогу досягти балансу між спрощенням торгівлі та забезпеченням безпеки суспіль-
ства. Проте дієвість системи залежить від ефективної інтеграції усіх складників реалізації 
митної справи, міжвідомчої взаємодії в режимі реального часу та використання інноваційних 
механізмів, заснованих на передових інформаційних технологіях.

Розвиток системи управління митними ризиками в напрямі впровадження регіональ-
ного ризик-менеджменту та формування таргетинг-центрів дає змогу враховувати специфіку 
зовнішньоекономічної діяльності областей, які є зонами діяльності митниць ДФС.

Посилення цього перспективного напряму розвитку системи відбувається за рахунок 
розширеного попереднього інформування, онлайн-моніторингу митних оформлень та віде-
оспостереження, облаштування пунктів пропуску та митних постів неінтрузивними засобами 
митного контролю тощо. Саме розвиток зазначених напрямів разом із використанням міжна-
родних інформаційних систем та блокчейн-технологій потребують подальшого дослідження 
та вивчення зарубіжного досвіду для забезпечення їх ефективності.
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ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ ШЛЯХОМ 
ВТІЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Автором розкрито проблематику демократизації оборонної сфери через втілення механізмів де-
мократичного цивільного контролю. Приділено увагу основним недолікам системи цивільного контролю 
над сектором безпеки і оборони України. Акцентовано увагу на проблемі надання цивільному контролю 
за діяльністю силових і спеціальних структур сектору безпеки і оборони наукового змісту через викори-
стання мультидисциплінарного методу досліджень для його модернізації. Для усталених демократій із 
виробленими моделями взаємовідповідальної комунікації між цивільним суспільством і владними інсти-
туціями основною метою є сприяння подоланню зовнішніх загроз, а супутньою проблемою – «спротив 
матеріалу», себто скептицизм військового керівництва щодо компетентності, експертного потенціа-
лу цивільних працівників, негнучкість структур військових інституцій. А для держав із менш розвинени-
ми демократичними практиками та інституціями важливою метою контролю є становлення його як 
запобіжника від зловживання «озброєною владою» своїми повноваженнями і можливостями.

Головними елементами реформ у сфері національної оборони демократичних країн визначено 
військову реформу, реформу поліції, розвідки, судову реформу, пенітенціарної системи, прикордонного 
контролю, а також вжиття заходів, спрямованих на посилення цивільного управління та демократич-
ної звітності апарату сектору безпеки перед громадянським суспільством за умови суворого дотриман-
ня державної таємниці. У процесі реформування сектору безпеки і оборони та розширення цивільного 
контролю в секторі безпеки та оборони необхідно вирішити такі основні завдання: розробити і запро-
вадити науково обґрунтовані внутрішні й зовнішні критерії та методики оцінювання їхньої функціо-
нальної діяльності та результатів; опрацювати пропозиції щодо зміни нормативно-правових актів з 
удосконалення системи і механізмів цивільного контролю, розвитку інституційних засад парламент-
ського, президентського, урядового, судового та громадського контролю.

Ключові слова: демократичний цивільний контроль, сфера національної безпеки, демократизація 
оборонної сфери, механізми цивільного контролю.

І. І. Savka. Democratization of the security and defense sector by the implementation of civil control 
mechanisms

The author discusses the problems of democratization of the defense sphere through the implementation 
of mechanisms of democratic civil control. Attention is paid to the main shortcomings of the system of civil 
control over the security and defense sector of Ukraine. Emphasis is placed on the problem of providing civilian 
control over the activities of law enforcement and special structures of the security sector and defense of scien-
tific content through the use of a multidisciplinary research method for its modernization. For established de-
mocracies with developed models of mutually responsible communication between civil society and government 
institutions, the main goal is to help overcome external threats, and the accompanying problem is “material 
resistance”, that is, skepticism of the military leadership in terms of competence, expert potential of civilian and 
civic workers. And for states with less-developed democratic practices and institutions, the important purpose 
of control is to make it a safeguard against abuse by the “armed authorities” of their powers and capabilities.

The main elements of reforms in the field of national defense of democratic countries are military reform, 
police reform, intelligence, judicial reform, penitentiary system, border control, as well as measures aimed at 
strengthening the civilian administration and democratic accountability of the security sector apparatus before 
civil society state secrets. In the process of reforming the security and defense sector and expanding civilian 
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control in the security and defense sector, the following main tasks need to be addressed: to develop and imple-
ment scientifically sound internal and external criteria and methods for evaluating their functional performance 
and performance; to work out proposals on changes of normative-legal acts on improvement of the system and 
mechanisms of civil control over the power and special structures of the state, development for this purpose of 
institutional principles of parliamentary, presidential, governmental, judicial and public control.

Key words: democratic civilian control, sphere of national security, democratization of defense sphere, 
mechanisms of civilian control.

Постановка проблеми. Після подій Революції гідності Україна демонструє політику, 
спрямовану на європейську інтеграцію та подальше зміцнення демократичних цінностей. 
У цих процесах якраз демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони 
держави є свого роду запобіжником від узурпації влади та встановлення диктатури її силови-
ми структурами або окремими їхніми представниками. У демократичних країнах цивільний 
контроль над воєнною сферою є не менш важливою ознакою демократії, ніж свобода слова, 
вільні вибори, дотримання прав людини (зокрема, гендерна рівність) та розвинене громадян-
ське суспільство [1].

Свідченням сприйняття державою цивільного контролю як одного з напрямів демо-
кратизації українського суспільства та посилення національної безпеки країни стало його 
закріплення в чинній «Стратегії національної безпеки України» (Указ Президента України 
від 26 травня 2015 р. № 287/2015), де задекларовано таке: «Вдосконалення системи демокра-
тичного цивільного контролю над органами сектору безпеки і оборони є одним із основних 
напрямів державної політики національної безпеки сучасної України» [9]. Сама дефініція «де-
мократичний цивільний контроль» найшла відображення в Законі України «Про національну 
безпеку України» № 2469-VIII від 21 червня 2018 р. [6]. Розглядаючи її як «комплекс здійсню-
ваних відповідно до Конституції і законів України правових, організаційних, інформаційних, 
кадрових та інших заходів», законодавець не акцентує на тому, що це – постійний демокра-
тичний процес і один із чинників національної безпеки країни. Окрім того, Україна взяла на 
себе міжнародні зобов’язання встановити демократичний цивільний контроль над силовими 
структурами і це зафіксовано в таких документах: «Партнерство заради миру: рамковий доку-
мент», «Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО», а також «Кодекс поведінки 
щодо воєнно-політичних аспектів безпеки», затверджений на Будапештському саміті ОБСЄ у 
1994 р. [5]. Тому дослідження науково-теоретичних засад модернізації демократичного ци-
вільного контролю над сектором безпеки і оборони держави нині в умовах агресії РФ на сході 
України, анексії Криму та розпалювання сепаратизму є важливою та актуальною тематикою 
досліджень для фахівців у галузі державного управління як методологія зміцнення демокра-
тичних засад Української держави у сфері національної безпеки та оборонної політики дер-
жави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження загальнометодологічних ас-
пектів демократичного цивільного контролю як одного з факторів забезпечення національної 
безпеки відображені у працях таких зарубіжних учених, як: Р. Арон, П. Бішоп, Р. Віллемс, 
Д. Гамільтон, П. Девіс, П. Діксон, Ч. Едвардс, М. Ексворзі, П. Корніш, А. Маркус, Ф. Молнар, 
М. Негбі, М. Норбат, М. Пауелл, М. Хофнунг, Д. Шер, С. де Шпігеляйре, Г. Яргер та інші.

Аналіз особливостей формування інститутів системи національної безпеки, демокра-
тичного цивільного контролю як елемента національної безпеки представлений у дослідниць-
ких підходах таких вітчизняних учених: Л. Бобрицького, О. Власюка, Р. Войтович, П. Ворони, 
В. Говорухи, В. Горбуліна, В. Гошовської, А. Дацюка, О. Дзьобаня, Р. Марутяна, В. Рижих, 
М. Сіцінської, а також Г. Ситника, А. Семенченка, В. Смолянюка, М. Требіна та інших. Вод-
ночас, незважаючи на значний діапазон наукових розробок із цієї проблематики, є брак дослі-
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джень щодо механізмів формування та реалізації державної політики в сучасних умовах сус-
пільного розвитку, тому є певна доцільність дослідження актуальних наукових і прикладних 
проблем, модернізації системи реалізації цивільного контролю над силовими структурами 
держави у сфері національної безпеки та оборони і забезпечення ефективності функціону-
вання цього інституту, розроблення ефективного інструментарію демократичного цивільного 
контролю як складника національної безпеки.

Мета статті – поглиблення уявлень щодо вирішення актуальних питань демократично-
го цивільного контролю в секторі безпеки і оборони держави, пошуку ефективних інструмен-
тів оптимізації державної політики у сфері національної безпеки.

Виклад основного матеріалу. Демократичний цивільний контроль у сфері національ-
ної безпеки України та оборони, як правило, розглядається як пріоритетний фактор демокра-
тизації оборонної сфери, важливий регулятор цивільно-військових відносин. Вченими нау-
ково обґрунтовано доцільність його встановлення, проаналізовано політико-правові основи 
функціонування та механізми здійснення, розглянуто сукупність суб’єктів і виявлено, що де-
мократичний цивільний контроль над силовими структурами держави забезпечує реалізацію 
таких принципів демократії, як підпорядкованість військової політики та силових структур 
цивільній владі, недопущення політичної активності армії, унеможливлення функціонування 
її як самостійного суб’єкта політики [1; 2; 4]. У демократичних державах ефективність вирі-
шення питань сектору безпеки і оборони безпосередньо залежить від ефективності системи 
демократичного цивільного контролю над силовими та спеціальними структурами. Цивільний 
контроль над силовими та спеціальними структурами держави є не менш важливою ознакою 
демократії, ніж свобода слова, гендерна рівність, дотримання прав людини та громадянське 
суспільство.

Перехідний етап розвитку держави, трансформація тоталітарного політичного режи-
му у напрямі демократії передбачає кардинальні зміни в усіх сферах суспільно-політичного 
життя. Важливим складником демократичних державних перетворень є якраз демократизація 
оборонної сфери та цивільно-військових відносин, яка ліквідовує в оборонній сфері залиш-
ки тоталітаризму та виняткового адміністрування, ідеологічного нашарування й тиску. Де-
мократичні перетворення в галузі безпеки та оборони передбачають забезпечення найперше 
верховенства права, функціонування збройних сил виключно в інтересах суспільства, недо-
пущення мілітаризації держави, оптимізацію та гармонізацію цивільно-військових відносин, 
унеможливлення пожвавлення політичної активності силових структур (як окремого владного 
інституту держави), підпорядкованість армії цивільній владі, деполітизацію, деідеологізацію, 
департизацію збройних сил, упередження зростання самостійності армії та воєначальників 
(особливо в періоди політичних та економічних криз). Важливим механізмом і пріоритетним 
засобом реалізації принципів демократизації оборонної сфери є встановлення ефективного 
цивільного контролю над силовими структурами країни. Проблема демократизації оборонної 
сфери через втілення механізмів цивільного контролю є актуальною проблемою і для України. 
Трансформаційні демократичні процеси, європейський напрям зовнішньої політики, функці-
онування України як активного суб’єкта міжнародних відносин вимагають динамічних демо-
кратичних перетворень у сфері безпеки та оборони через здійснення цивільного контролю над 
силовими структурами.

Ідея комплексного дослідження тематики в контексті проблем демократизації сфери 
безпеки і оборони, оптимізації цивільно-військових відносин через встановлення системи 
цивільного контролю над силовими та спеціальними структурами привертає увагу бага-
тьох науковців. Зокрема, американський дослідник С. Хантінгтон [11] уперше в новітній 
історії спробував систематизовано розглянути цивільно-військові відносини, він  розробив 
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теорію вивчення цього суспільного явища та процесу; моделі цивільно-військових від-
носин різних за державним устроєм країн та їхній науковий аналіз проведений також у 
наукових працях закордонних учених, таких як С. Олійник, К. Райс (США), О. Владіміров, 
Ю. Дерюгін, Б. Порфір’єв, В. Серебрянніков (РФ) та інших; на тему демократичного ци-
вільного контролю над військовою сферою в різний час звертали увагу сучасні українські 
науковці: В. Горбулін, Ю. Даник, О. Маркєєва, О. Разумцев, М. Требін, І. Бінько, А. Гри-
ценко, В. Косевцов, В. Кохно, Г. Перепелиця, В. Телелим, В. Говоруха; проблеми рефор-
мування сектору безпеки та демократичного цивільного контролю висвітлювали В. Гор-
буліна, А. Гриценко, В. Білоус, Г. Ситник, А. Семенченко, А. Качинський, О. Кузьмук, 
В. Рижих, В. Ліпкан, В. Шамрай [2–4; 7; 8].

Проаналізувавши низку сучасних публікацій і думки науковців, експертів, військових 
фахівців щодо поняття «цивільного контролю над силовими та спеціальними структурами», 
зазначимо, що у фаховій літературі наводяться різні тлумачення цього терміна. Тому, на нашу 
думку, у межах курсу реформ сектору безпеки назріла необхідність удосконалення системи і 
механізмів цивільного контролю над силовими та спеціальними структурами держави. Нада-
ємо власне визначення поняття: «Демократичний цивільний контроль над силовими струк-
турами держави є комплексом здійснюваних відповідно до законодавства України правових, 
організаційних, інформаційних заходів для забезпечення неухильного дотримання законності 
й відкритості в діяльності всіх інститутів силових і спеціальних органів держави, сприяння 
їхній ефективній діяльності та виконанню покладених на них функцій за умов чіткого ви-
значення їхньої ролі, функції і завдання; забезпечення надійної схеми підпорядкування цих 
структур главі держави та парламенту; чіткого розмежування повноважень і відповідально-
сті між органами публічної влади, між цивільними та військовими; дії ефективної системи 
демократичного цивільного контролю з боку парламенту; забезпечення високого престижу 
військової служби та високого рівня довіри до силових структур у суспільстві; для створення 
сприятливих умов для відкритого обговорення і прийняття важливих державних рішень із 
безпекових питань із залученням широких кіл громадськості, за винятком тих, що мають гриф 
секретності» [6–8]. 

Основними недоліками системи цивільного контролю над силовими та спеціальними 
структурами України можна вважати такі: низьку суспільну активність і неадекватну грома-
дянську відповідальність як посадовців і громадських організацій, так і пересічних громадян 
за стан справ у цій сфері; бюрократизацію і невідповідність вимогам часу стандартів і крите-
ріїв оцінки об’єктів контролю сектору безпеки, їхньої функціональної діяльності; недостатню 
прозорість для цивільного контролю багатьох аспектів внутрішньої життєдіяльності сектору 
державної безпеки, зокрема, щодо кадрової політики, розв’язання проблем соціально-право-
вого захисту співробітників тощо; певну декларативність правових актів, відсутність чітко-
го закріплення і дотримання процедур здійснення контролю, насамперед парламентського і 
громадського; низьку ефективність організації діяльності силових міністерств, нераціональну 
систему органів виконавчої влади на центральному рівні та неефективну організацію системи 
влади на регіональному рівні [10]. 

На нашу думку, у процесі реформування сектору безпеки і оборони та розширення 
цивільного контролю у сфері силових структур необхідно вирішити такі основні завдання: 
розробити (з урахуванням європейських стандартів і завдань, що покладаються на ті чи інші 
«силові» структури) і запровадити науково обґрунтовані внутрішні й зовнішні критерії та ме-
тодики оцінювання їхньої функціональної діяльності та результатів; опрацювати пропозиції 
щодо зміни нормативно-правових актів з удосконалення системи і механізмів демократичного 
цивільного контролю над силовими та спеціальними структурами держави, розвитку з цією 
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метою інституційних засад парламентського, президентського, урядового, судового та громад-
ського контролю [4, с. 10]. 

У цьому аспекті доцільно сприяти створенню Українського центру демократичного ци-
вільного контролю над сектором безпеки та Координаційної ради з питань демократичного 
громадського контролю над силовими та спеціальними структурами держави і правоохоронної 
діяльності як недержавного демократичного органу; нормативно закріпити чітко визначені та 
регламентовані обов’язкові процедури здійснення демократичного цивільного контролю над 
діяльністю силових і спеціальних структур країни, передбачивши при цьому регулярність і 
конкретні часові межі щодо реалізації таких процедур; в інтересах досягнення демократичних 
стандартів у сфері державного управління сектором безпеки і оборони розмежувати сфери 
політичного та професійно-адміністративного керівництва цими силовими органами, а також 
здійснити девоєнізацію (заміщення військових посад на цивільні) частини їхнього особового 
складу, тобто залишити військові посади лише в структурах, що безпосередньо виконують 
правоохоронні функції; удосконалити парламентський контроль за розвідувальними органа-
ми, закритий характер функціонування яких потребує запровадження відповідних механізмів 
спостереження та прийняття рішень; забезпечувати формування видатків для фінансування 
програм закупівлі основних видів озброєння і техніки та, що найголовніше, їх обов’язкове 
виділення протягом відповідного бюджетного року (йдеться про так звані захищені статті в 
державному бюджеті країни); гармонізувати цивільно-військові відносини в суспільстві шля-
хом відновлення позитивного іміджу військових і правоохоронців і вдосконалення системи 
зв’язків із громадськістю [1–2].

Водночас зазначимо, що надання цивільному контролю за діяльністю силових структур 
сектору безпеки і оборони наукового змісту передбачає широке використання результатів до-
сліджень інших галузей науки, зокрема політології, психології, права, соціології, економіки, 
військових наук та інших, а також подальший розвиток наукових досліджень з актуальних 
проблем державного управління [5]. При цьому проблема наукового обґрунтування шляхів 
підвищення ефективності цивільного контролю над силовими та спеціальними структурами 
країни значно актуалізувалась після появи нових загроз національним інтересам і міжнарод-
ній стабільності, які набули вже сьогодні транснаціонального характеру та пов’язані з подіями 
на Донбасі та в Криму. Це стосується тероризму, організованої злочинності, нелегальної мі-
грації, сепаратизму, підігрітого силами зовні.

Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони держави має 
дві основні мети, значення яких є різним залежно від специфіки конкретної країни, від її 
демократичних традицій чи то відсутності таких, від внутрішньо- та зовнішньополітичної 
ситуації. Для усталених демократій з виробленими та апробованими часом моделями взає-
мовідповідальної комунікації між цивільним суспільством і владними інституціями основ-
ною метою є сприяння подоланню зовнішніх загроз, а супутньою проблемою – «спротив 
матеріалу», себто скептицизм військового керівництва щодо компетентності, експертного 
потенціалу «цивілів», негнучкість бюрократичних структур військових інституцій [8]. А для 
держав із менш розвиненими демократичними практиками та інституціями не менш важ-
ливою метою демократичного цивільного контролю є становлення його як запобіжника від 
зловживання «озброєною владою» своїми повноваженнями і можливостями – у діапазоні 
від окремих локальних порушень людських і громадянських прав та свобод і аж до спроб 
збройних переворотів.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. На 
наше переконання, головними елементами реформ у сфері національної оборони, оборонної 
та правоохоронної діяльності демократичних країн є військова реформа, реформа  поліції, 
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розвідки, судова реформа, реформа пенітенціарної системи, прикордонного контролю, а та-
кож вжиття заходів, спрямованих на посилення цивільного управління та демократичної 
звітності апарату сектору безпеки перед громадянським суспільством за умови суворого 
дотримання державної таємниці. Джерелом сучасного дискурсу з питань реформування 
сектором безпеки і оборони держави є сучасна парадигма-концепція військово-цивільних 
відносин. Із самого початку під цим розумівся лише громадський контроль над військовою 
сферою безпеки і оборони, але поступово сюди увійшли також інші державні органи влади. 
Зокрема, такий підхід ліг в основу документів ЄС щодо реформування сектору безпеки, і які 
є в основі реформування посттоталітарного апарату військового управління країн постсоці-
алістичного табору.
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МІСЦЕ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

У статті виявлено, що успішність і безпечність розвитку держави неможливі без чітко усві-
домленого впливу цінності та зацікавленості населення у формуванні національної безпеки. Безумовно, 
проблеми, що наявні у сфері національної безпеки, не обмежені лише військовим, економічним, еколо-
гічним або інформаційним аспектами, а охоплюють майже всі рівні життя та діяльності населення 
України. З’ясовано сутність національної безпеки та проаналізовано основні нормативні акти щодо її 
забезпечення. Варто зауважити, що формування національної безпеки відбувається у межах відносин 
громадянина та держави, суспільства та держави, громадянина і суспільства. З огляду на це мож-
на дійти висновку, що національна безпека характеризує внутрішні та міждержавні відносини, які є 
показником ефективності системи державної, правової та суспільної безпеки, прав і свобод кожного 
громадянина, самостійного розвитку, суверенітету держави від різноманітних загроз внутрішнього 
та зовнішнього характеру. Визначено чинники впливу на процес впливу корупційних діянь. З’ясовано, що 
ключовими завданнями розбудови національної безпеки, на які варто звернути увагу на сучасному етапі 
розвитку нашої держави та внести відповідні зміни у стратегічні нормативні документи, є такі: впро-
вадити комплексний підхід до протидії різного роду загроз широкого діапазону; налагодити ефективну 
взаємодію між усіма суб’єктами як державного, так і недержавного рівня у сфері протидії корупції; 
запровадити єдиний підхід для того, щоби виявляти, ідентифікувати та оцінювати загрози, підвищити 
рівень обізнаності кожної групи суб’єктів з особливостями її впливу у сфері протидії корупції; забезпе-
чити безперервність процесу держуправління та формування бізнес-процесів, надати критично важли-
ві послуги населенню; провести навчання, тренування, визначити порядок дій під час кризових моментів 
і після них для того, щоб забезпечити високий рівень готовності кожної групи суб’єктів; налагодити 
стійкі двосторонні канали комунікації між державними та місцевими органами влади та населенням у 
сфері протидії корупції тощо.

Ключові слова: корупція, корупційні діяння, корупційні злочини, протидія корупції, національна 
безпека.

Ya. Iu. Shvydkyi. Place of anti-corruption in the system of national security system
The article found that the success and security of the state’s development are impossible without a clearly 

conscious influence of the value and interest of the population in the formation of national security. Certainly, 
the problems that exist in the field of national security are not limited to military, economic, environmental or 
information aspects, but cover almost all levels of life and activity of the population of Ukraine. The essence of 
national security is clarified and the main normative acts are analyzed. It is worth noting that the formation of 
national security occurs within the framework of relations between the citizen and the state, society and state, 
citizen and society. In view of this, it can be concluded that national security characterizes internal and inter-
state relations, which are an indicator of the effectiveness of the system of state, legal and social security, the 
rights and freedoms of every citizen, independent development, sovereignty of the state against various threats 
of internal and external character. Factors of influence on process of influence of corruption actions are deter-
mined. It has been found out that the key tasks of building national security, which should be addressed at the 
current stage of development of our country and to make corresponding changes in strategic normative docu-
ments, are: to introduce a comprehensive approach to counteracting various kinds of threats of a wide range; to 
establish effective interaction between all actors, both state and non-state level in the sphere of combating cor-



285ISSN 2310-9653   Публічне управління та митне адміністрування, № 3 (22), 2019

Державне управління у сфері державної безпеки та митної справи

ruption; introduce a unified approach to identify, identify and evaluate threats, and to raise awareness among 
each group of entities about the specificities of its impact in the area of anti-corruption; to ensure continuity of 
the process of state administration and formation of business processes, to provide critical services to the pop-
ulation; conduct training, training, determine the course of action during and after a crisis, in order to ensure 
a high level of preparedness for each group of subjects; to establish stable bilateral channels of communication 
between state and local authorities and the population in the sphere of combating corruption, etc.

Key words: corruption, corruption, corruption crimes, counteraction to corruption, national security.

Постановка проблеми. Для системи підтримки нацбезпеки і процесу ухвалення рішень 
кожної держави особливого значення набуває втілення концептуальних політичних докумен-
тів країни, передусім Стратегії національної безпеки. Завдяки таким документам висвітлю-
ється система офіційного бачення того, які роль і місце повинна мати держава у сьогоднішніх 
світових реаліях, її національні цінності, інтереси й цілі, якими силами, засобами й способами 
мають попереджатися та знешкоджуватися зовнішні і внутрішні загрози. Відповідними зако-
нами визначаються організаційні основи та засади, за якими функціонує система підтримки 
національної безпеки, а вказані стратегічні документи своїми положеннями можуть окреслю-
вати напрями розбудови або ж трансформації такої системи.

Водночас перетворення, через які проходить глобальне безпекове середовище, виклика-
ють потребу певним чином вдосконалити концептуальні підходи до підтримки національної 
безпеки з метою адекватно та ефективно реагувати щодо нових викликів і загроз, що має відо-
бразитися й у змісті державних стратегічних документів відповідного типу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти цієї сфери досліджували такі 
науковці, як: Л. Бобрицький, В. Горник, Є. Кобко, В. Лагодіна, М. Пірен, О. Резнікова, А. Соб-
карь та інші вчені. Однак, на нашу думку, сучасні реалії зумовлюють актуальність подальших 
досліджень ролі та місця протидії корупції в системі забезпечення національної безпеки Укра-
їни.

Мета статті – з’ясувати місце протидії корупції в системі забезпечення національної 
безпеки.

Виклад основного матеріалу. Успішність і безпечність розвитку держави неможливі 
без чітко усвідомленого впливу цінності та зацікавленості населення у формуванні національ-
ної безпеки. Безумовно, проблеми, що наявні у сфері національної безпеки, не обмежені лише 
військовим, економічним, екологічним або інформаційним аспектами, а охоплюють майже всі 
рівні життя та діяльності населення України. 

М. Пірен зазначає: «… невіддільною функцією кожної держави як суспільного утворен-
ня є створення виваженої, реально здійснимої, принципово правдивої, ефективно консоліду-
ючої політики національної безпеки, яка покликана гарантувати для всіх її регіонів сприят-
ливі умови для життя і продуктивної діяльності її громадян, державних інституцій, захищати 
життєво важливі інтереси людей, суспільства й держави загалом від зовнішніх і внутрішніх 
загроз. Національна безпека України є необхідною умовою збереження та примноження ду-
ховних і матеріальних цінностей українського народу» [5].

А. Собкарь пропонує таке визначення досліджуваного поняття: «Національна безпека – 
це надзвичайно складна багаторівнева функціональна система, що відображає тісний взаємо-
зв’язок і взаємозумовленість безпеки особистості та суспільства на всіх рівнях – від міжна-
родного до конкретного локального або регіонального. Проте всі рівні цієї системи повинні 
будуватися в узгодженні з принципом сталого розвитку. «Без безпеки немає стійкого розвитку 
і повна безпека виникає тільки під час сталого розвитку» [7].

Варто зауважити, що формування національної безпеки відбувається у межах відносин 
громадянина та держави, суспільства та держави, громадянина і суспільства. З огляду на це 
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можна дійти висновку, що національна безпека характеризує внутрішні та міждержавні відно-
сини, які є показником ефективності системи державної, правової та суспільної безпеки, прав і 
свобод кожного громадянина, самостійного розвитку, суверенітету держави від різноманітних 
загроз внутрішнього та зовнішнього характеру. 

Необхідно розробити Стратегію національної безпеки, адже це визначено в українському 
законодавстві: до 2018 р. – у Законі України «Про основи національної безпеки України», за-
раз – у Законі України «Про національну безпеку України». Хоч у першому законодавчому акті 
не було встановлено чітких вимог щодо створення подібного документа, практично він містить 
визначення загроз національній безпеці, а також перелік пріоритетних напрямів і завдань для 
відповідної державної політики. Згідно зі світовою практикою має відбуватися періодичне онов-
лення таких стратегій, щоби було враховано те, як змінюється безпекове середовище.

Погоджуємося з О. Резніковою, що «… перша Стратегія національної безпеки України 
(далі – Стратегія) була прийнята в 2007 р. У документі визначався досить широкий спектр 
загроз національній безпеці, багато з яких залишаються актуальними й донині. Йдеться, зо-
крема, про невідповідність сектору безпеки України потребам суспільства, недостатню націо-
нальну єдність і консолідацію суспільства, негативні зовнішні впливи на інформаційний про-
стір, про тероризм тощо. Водночас завдання державної політики у сфері національної безпеки 
були визначені значною мірою декларативно, що не сприяло досягненню визначених цілей із 
подолання або мінімізації дії загроз» [6].

Попри те, що загрози і пріоритети держполітики в галузі нацбезпеки у своїй переважній 
більшості на початок 2014 р. не втратили актуальності, обставини в Україні щодо неї підда-
лися радикальним змінам – Російська Федерація (РФ) розпочала широкомасштабну агресію 
проти нашої країни. Необхідна була негайна реакція, адже треба було захистити національний 
суверенітет і територіальну цілісність країни, зберегти життя українців. Зважаючи на те, що 
Україна не мала і не має членства в жодному міжнародному військово-політичному союзі, 
необхідно було покладатися винятково на себе, а це зумовлювало потребу, відповідно, пере-
розподілити державні ресурси та переглянути пріоритети у національній безпеці і обороні.

В. Лагодіна підкреслює: «Проблема досягнення усталеної безпеки стояла перед народа-
ми у всі часи й не є новою. Актуальність безпеки постала одночасно з виникненням держави. 
Вона дотепер залишається найважливішою функцією кожної держави. Теоретико-методичні 
основи вирішення цього питання весь час перебувають на стадії свого вдосконалення в ре-
зультаті складної структури національної безпеки як системного явища й високої динаміки її 
ускладнення» [4].

При цьому «говорячи про Україну сьогодні, то до актуальних загроз національній без-
пеці нашої держави слід віднести агресивні дії Російської Федерації, що чиняться для вис-
наження української економіки і підриву суспільно-політичної стабільності задля знищення 
Української держави і захоплення її території; неефективність системи гарантування націо-
нальної безпеки і оборони України, корупція та неефективна система державного управління, 
економічна криза, виснаження фінансових ресурсів держави, зниження рівня життя населен-
ня, загрози енергетичній безпеці, загрози інформаційній безпеці, загрози кібербезпеці і без-
пеці інформаційних ресурсів, загрози безпеці критичної інфраструктури, загрози екологічній 
безпеці тощо» [3].

У ст. 3 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» визначаєть-
ся, що РНБО України відповідно до однієї зі своїх функцій має координувати та контролювати 
діяльність виконавчих структур щодо галузі нацбезпеки і оборони у мирні часи, за обставин, 
коли запроваджено воєнний або надзвичайний стан і коли виникають кризові ситуації, що 
становлять загрозу для національної безпеки нашої країни.
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Л. Бобрицький зазначає: «Роль Ради національної безпеки і оборони України як органу 
координації і контролю за діяльністю правоохоронних органів у сфері національної безпеки 
під час виявлення ними корупційних проявів ускладнюється декількома чинниками. Серед 
них можна виділити такі [1]: низький рівень довіри населення правоохоронним органам і не-
готовність до співпраці в подоланні корупційних проявів; недостатній професіоналізм пра-
воохоронних органів щодо встановлення ефективного інформаційного зв’язку з населенням; 
низький рівень профілактичної роботи правоохоронних органів під час здійснення заходів із 
виявлення корупційних проявів; недостатність правового регулювання щодо контролю за про-
цедурою перевірки заяв і повідомлень про злочини; потребу розвитку правового механізму 
координації та контролю за діяльністю правоохоронних органів із боку Ради національної без-
пеки і оборони України в боротьбі з корупцією».

Науковець В. Горник виділяє «… дві загальні перешкоди громадській участі у запобі-
ганні корупції: спротив державних органів; недостатню мотивацію самих громадських ор-
ганізацій та громадян». У цьому зв’язку для підвищення ролі громадянського суспільства в 
антикорупційній діяльності автор рекомендує [2]: «… сформулювати і законодавчо закріпити 
принципи взаємодії органів державної влади та громадських організацій згідно з ідеологією 
партнерства; законодавчо закріпити право громадян на доступ до інформації про діяльність 
державних органів і визначити механізми такого доступу; передбачити законом право гро-
мадських організацій на участь у бюджетному процесі; запровадити антикорупційну освіту в 
школах, вищих навчальних закладах тощо; визначати фізичних та юридичних осіб, які можуть 
стати жертвами корупції, залучати їх для відстоювання інтересів перед владними структура-
ми; сприяти становленню та розвитку незалежних ЗМІ тощо».

Ключовими завданнями розбудови національної безпеки, на які варто звернути увагу на 
сучасному етапі розвитку нашої держави та внести відповідні зміни у стратегічні нормативні 
документи, є такі:

– впровадити комплексний підхід до протидії різного роду загроз широкого діапазону;
– налагодити ефективну взаємодію між усіма суб’єктами як державного, так і недер-

жавного рівня у сфері протидії корупції;
– запровадити єдиний підхід для того, щоб виявляти, ідентифікувати та оцінювати за-

грози, підвищити рівень обізнаності кожної групи суб’єктів з особливостями її впливу у сфері 
протидії корупції;

– забезпечити безперервність процесу держуправління та формування бізнес-проце-
сів, надати критично важливі послуги населенню;

– провести навчання, тренування, визначити порядок дій під час кризових моментів і 
після них для того, щоб забезпечити високий рівень готовності кожної групи суб’єктів;

– налагодити стійкі двосторонні канали комунікації між державними та місцевими ор-
ганами влади та населенням у сфері протидії корупції тощо.

Щоби врегулювати питання відповідальності за злочини корупційного характеру, по-
трібно дещо змінити чинне законодавство щодо того, як мають діяти правоохоронні органи в 
цьому контексті за низкою напрямів:

1) врахування світових норм у галузі відповідальності за правопорушення корупційно-
го плану та інші злочини, що мають корупційний складник, зокрема, щодо тлумачення термі-
на «корупція», встановлення чітких меж між кримінальною, адміністративною, дисциплінар-
ною, цивільно-правовою відповідальністю за прояви корупції, збільшення переліку суб’єктів 
корупційних злочинів, встановлення відповідальності юридичним особам;

2) здійснення системного та завершеного, концептуального обґрунтування антикоруп-
ційної законодавчої бази, що дасть змогу нівелювати наявні в ньому прогалини та колізії;
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3) вдосконалення процедури притягнення до відповідальності за корупційне право-
порушення, зокрема збалансування засобів стосовно наведення доказів у межах справ щодо 
корупційних правопорушень між структурами, які проводять досудове слідство, та громадя-
нами, яких підозрюють у корупційних діях;

4) створення єдиного механізму, який дасть змогу вести міжвідомчу статистику щодо 
того, як провадять діяльність судові та правоохоронні органи в галузі антикорупційної боротьби.

Співпраця між державою та громадянським суспільством щодо запобігання корупцій-
ним проявам є значимим фактором нацбезпеки. Зокрема, органам державної влади досить 
важливо діяти прозоро, щоби згуртувати суспільство, адже це зробить його стійкішим перед 
загальнонаціональними загрозами. Законодавча база для здійснення такої прозорої діяльності 
ґрунтується на законі про доступність інформації, в якому повинні міститися такі складники: 
презумпція відкритості; чітко визначені та перелічені винятки; способи здійснити доступ до 
даних; механізм, що забезпечує дієвий контроль.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Отже, 
у системі підтримки національної безпеки є низка своїх складників, до яких зараховують вико-
нання таких завдань: захищати державний суверенітет і територіальну цілісність; гарантувати 
конституційний лад; створювати умови для того, щоб уможливити політичну та економічну 
незалежність; забезпечувати громадський порядок; протидіяти злочинності та інше. Необхід-
но наголосити, що здійсненням усіх зазначених дій займаються уповноважені на це органи, 
які згідно з власною компетенцією здійснюють втілення різних державних програм, поло-
жень, директив і міжнародних договорів, а також вітчизняних законодавчих норм. У всіх них 
є основне завдання, покладене на них державою, – надійно захищати національні інтереси, 
відповідно до чого відбувається створення належних умов для того, щоб кожна особистість, 
суспільство та держава могли стабільно розвиватися. Варто наголосити, що ця політика буде 
ефективною, якщо пріоритетними будуть несилові способи захищати національні інтереси та 
цінності. 

Необхідно негайно вирішити проблему з координацією та контролем діяльності держ-
структур, що запобігають корупційним проявам і забезпечують інституційну протидію явищу 
корупції. Актуалізується необхідність створити спеціалізований антикорупційний орган, що за-
йматиметься досудовими розслідуваннями та координацією дій у цій галузі. Тому до пріоритет-
них завдань держави, які покликані зміцнити національну безпеку, належать такі: створити дієву 
систему запобігання корупційним діям, розробити комплексні заходи для боротьби з явищем 
корупції, виявити та подолати всі його соціальні причини і наслідки, координувати взаємодію 
між правоохоронними органами і суспільними інститутами в антикорупційній боротьбі.
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